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ग्रास्ताविकम् 

गोपारिकासरहिता स्फोटसिद्धिः 
स्फोटसिद्धिकारिकाः 

स्फोटसिद्धिकारिकाद्धोनामकारा्यनुकमणी 
स्फोरसिद्धिगोपारिकयोरुदाह्तानां छोकाद्धीनां 

वाक्यानां च अकाराद्यनुक्मणी 

योगमाघ्यविवरणस्य स्फोटनिरासोद्धारभागः 
दुद्धाद्युद्धमविभागः 





प्रास्ताविकम् 

आचार्यमण्डनमिश्रः 

स्फोटसिद्धिप्रणेतायमाचाय॑मण्डनमिश्रो विधिभावनाविभ्रमविवेकानां ब्रह्म- 

सिद्धेश्च कर्तुः मण्डनमिश्रादनन्य एव । यद्यन्योऽपि मण्डन मण्डना वा 

सन्तीति, सन्तु नाम भावद्रेतवादी मण्डनः! मसत्तद्वितवादी मण्डनः" इव्यादि- 

प्रामाणिकग्रपिद्धथा ; अयं तु ब्रह्मद्ितवादी सल्घुखात्मना ब्रह्मसिद्धौ चिदात्मना 

चं स्फोटसिद्धौ तद्रहम निरूपयति । अयमेव गार्हस्थ्ये विश्वरूपाचार्यं इति 

भद्ुमारिकशिष्य इति च प्रसिद्धः तुरीयाश्रमे सुरेश्वर इति राङ्करभगवत्पाद शिष्य 

इति च प्रसिद्धिमगादित्यापातरमणीयमेतत् । अत्र बहुषु वक्तव्येषु प्रकृत- 

स्फोटसिद्धिमात्रसम्बद्धं किश्चिदुच्यते-- स्फोटसिद्धौ "ुरवि्दग्धेः' इति प्रतिङ्गा- 

कारिकीयां दुरविंदग्धपदेन मद्धकुमारिकि एवाभिसहित इति उत्तरम्रन्थस्नन्दभ- 

सन्दिनां स्वरसवाहिन्येव प्रतिपत्तिः । स्फोटसिद्धौ हि प्राधान्येन श्रेक- 

वार्तिकस्थस्फोटवादवचूनानि प्रायः कण्ठतोऽथैतश्वानूय निराक्रियन्ते | अत्र 

चान्यत्र च म्रन्थे स्वाभिग्रायावष्टम्भकतया च अनेन वार्तिककारवचनान्यु- 

दादियन्ते च । अतश्च बहुषु विषयेषु वेदग्ध्यं स्फोटे दुर्वैदगध्यं च कुमारिल- 

भद्रस्य म्भयता मण्डनमिश्रेण तं प्रति दुविदग्धपदं प्रयुक्तमिति नः प्रतिभाति । 

व्यास्याता च कुरार; “दुर्विदग्पैवक्षिपते'" इत्र ““रिष्या हि भट्रपादादुक्तयुक्ते- 

म्यामोहितान्तःकरणाः'” इति र्चश्वदति । किञ्च, “अहो ! लोकराज्ञप्रसिद्धवोः 

१, स्फोटसिद्धिः 7. ¢. ८.२: स्फोटसिद्धिः, 2. 21. 

२. स्फोरसिद्धिः. ?. 8. 

(-.^ 



11 

परः पस्वियः, यदिदमपि न दृ्टम्--शब्दादथ प्रतिपद्यामहे इति इनि 

सोल्टुण्ठवचनप्रयोगश्च तं प्रति दृदयते । अत्र व्याल्या--““अनेन च वेपरीदं 

लक्षयति कातर धीरराब्दवत् ; उपदासार्थश्ेवव्रयोगः'' इति । एवम् “न चदं 

साघम्पवधर्म्यमात्रे हतुं विपशितोऽनुमन्यन्ते'' -त द्रव्यम् । अतश्च 

यद्ययं मण्डनमिश्रो भद्वकुमारिटस्यान्तेऽवत्स्यत् नव्रक्ष्यत् तं॑दुर्विंदग् इति, 

नोपाहसिष्यच्च “अहा ! लोकराल्प्रसिद्धयोः प्रः परिचयः इति| 

किञ्च, यथा ब्हद्ारण्यकवानिक (अप्राप्य त्रिधा भिनम्'' इति 

मद्रवार्तिकमुपादाय महद्भिरपि भापिनम्'' दति नद्रक्तरि निरविदाये। 

वहूमान आविष्क्रनः, तथात्र वान्यत्त वा प्रन्धऽ्नन न प्रकर्टाकरन इति नाय 

भदट्ररिष्यः । किव, तत्रव वातिके मण्डनमत खण्डयना पुरश्चरण तस्यान्यन्व- 

मुदिनमेव । न च तदाश्रमभदेन दाक्यमन्यथाकतुमित्यादिकम् , उम्बकमवभूनि 

विश्वरूपघुरेश्वरादीनामेक्यं न वत्यादिक, च मसमय निरूपयिष्यामः । अव- 

तरिष्यति किट चिराय प्रतीक्षिता मण्डनदराकान्टमनचचाविरपकविभूषिनमुगव- 

मण्डडा भगवती ब्रह्मसिद्धिः मद्रमण्डटप्राच्यपुम्तकभाण्डागारात् ; तमिव 

प्रतीक्वामहे । प्रकृते च मण्डनः कुमारिलमद्रसमकालिकः, नदनन्तवासी, 

ब्रह्मद्वितवादी, कर्मपक्षपाती चति स्वादायमाविष्कु्वाणा अन्यत्र प्रवर्तामह । 

स्फाटसिद्धिः 

कारिकाटृत्यत्मवे प्रतिपक्षप्रतिक्षेपमुखन, स्फोटदिव्यातरप्रदशंकेऽत्र म्रन्ये 

“नेक्षिता इतीयं कारिका अडयार पुस्तकभाण्डरारीये सत्याख्ये बाक्यपदीय- 

१. स्फरोटिद्धः. 1". 21. ३. व्रहदारण्यकवारतिकम्, 1-4-42. 
२. स्फोरसिद्धिः. ४. 206 ४. स्फोटसिद्धिः. 1. 7. [7. 517. 
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टिखितपुस्तके .८9. ८. 7. . 673) दृद्यमाना स्वयं वाक्यपदीयकारिकावे- 

नात्मानं सेमावयति । तथा हि-- तत्र पुस्तके मूलग्रन्थः पाटल्या व्याख्या- 

ग्रन्थो नीख्या च मस्या विलिख्त इति काचन परिपाटी । इय च तत्र 

पाटटमस्या टिखिता । मूटकारिकाणां सेख्या च सवत्र डिद्यमाना अत्रापि 

चतुरदाताधिकब्यरीतिः (४८२) विटिखिता पूर्वेत्तरसंख्यासन्दष्टा च वतते । 

‹सस्कारादुपकाराद्रा इति पू्वकारिकाया अनन्तरमेव, न तु तत्कारिका- 

व्यास्यान्तरिता ; पाटश्च “्यक्तिवौ जातिसंश्रयाः' इति चतुथपादस्य दृरयते । 

एतैः कारणेरस्माकम् स्यादियं बाक्यपदीयस्थाः इति समुचित एव सन्देहः । 

परन्तु पर्याटेचने टेखकग्रमाद एवात्र निदानमिति भाति । अस्ति च ठेखकस्य 

प्रमाद प्याप्तं कारणम् । तथा हि--वाक्यपदीयद्वितीयकाण्डे दाताधिकैक- 

धै्टितमकारिकाया इयं (१६१) व्याख्यातुरवतारिका-- “ननु समुदायेषु हि 

वृत्ताः रान्दा अवयत्रष्वपि वतन्ते यथा तटं मुक्तं घतं मुक्तं डुश्को नीरः 

कपिटः ह्युक्तम् ; तदेनत् कथम् ‹ 

उक्त च-- 

(न जातिगुणरब्देषु मूर्तिमेदो विवक्षितः । 

ते जातिगुणसम्बन्धमेद मात्तनिबन्धनाः' ॥ 

तथा--' नेक्षिता जातिराब्दानां समुदायानुपौतिनाम् । 

जातिमाचक्षते ते हि व्यक्तीवो जातिसङ्घताः ॥ इति । " 

अत्र “उक्तं च' इत्युपक्रम्य गृहीतया “नन जातिगुणशन्देषुः इति कारिकया 

पूर्वोक्त अडयार् पुस्तकमभाण्डागादयटिखितपुस्तकरीव्या चतुर्राताधिकन्यरीति- 

तमया (४८३) सह पाठ कतुविरेषानुपटम्भश्च पयप्तमेव ङेखकप्रमादे 

१. 1116 3{ ए€ा18168 ७8115111 56165, 22€ 145. 
॥ ˆ२., समुदायानुपातिता,. स्फोरसिद्धिः. । 
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कारणम् । अपि च राजकीयप्राचीनटिखितपुरस्तकमण्डागारीये वाक्यपदीय 

मूढकारिकापुस्तके (नेक्षिता? इतीयं कारिका न द्दयते । भतश्च स्फोरसिद्धि- 

कारिकेव “नेक्षिता इतीयं पुण्यराजेन स्वटीकायमुदूता--इति संक्षेपः ॥ 

व्यास्याता ऋषिपत्रपरमश्वरः 

अस्याः स्फोटपिदधेन्याघ्याया गोपटिकायाः प्रणेतुरितिकृत्तं व्याघ्यानान्त 

तेनेव विनिवेरितैः पैः कियदपि विह्ञायते | तानि चेमानि पधानि- 

त्विन्दोः कृता येन व्यास्या तक्छविभषना | 

तेनेयं रचिता व्याछ्या नान्ना गोपाछिका स्मृता ॥ १ ॥ 

राब्दानां पालकं ह्येतदस्या मूं निकन्धनम् । 

एषा व्यास्येयरब्दानामुपादानाच पाटिका ॥ २ ॥ 

नन्दगोपषुता देवी वेदारण्यनिवािनी । 
मात्रा गोपाठिकाना्ना सेवितास्मदपेक्षया ॥ ३ ॥ 

तव्मस्तादादियं व्यास्या मया विरचिता किट | 

इति गोपारिकारसंज्ञामस्या प्याचक्षते बुधाः ॥ ४ ॥ 

मण्डनाचारवङृतयो यषवतिष्ठन्त क्श; । 
तद्रस्थेन मया्येषरा रचितारा्य देवताम् ॥ ५॥ 

्रहमविष्णुमहेरानरूपिणीं विश्मात्म् | 

ऋषिं परितरमानम्य मवदासमनन्तरम् ॥ ६ ॥ 

गुरूनन्यांश्च रविता व्याख्येयं क्षम्यतां बुधैः | 
यन्यूनमतिरिकतं च दुरुक्तं चेह किञ्चन ¶ौ ७ ॥ 

परमेश्वर एवास्याः कता सक्षाननिरञ्ननः | 
नायं जनस्तु तन्नामा सानो मन्दचेतनः ॥ ८ ॥ 



। 

एतेश्च-*(१) स्वनाम परमेश्वरः (२) मातृनाम गोपाछिका (३) पितृ- 

भाम ऋषिः (४) पितृन्यनाम भवदासः (५) स्वकृति; तक्तविभावना 

(तत्चविन्दुव्याल्या) (६) अन्ये च गुरवः सन्ति इत्येतावत् स्पष्टमवगम्यते । 

एकेकश्मकम्यास्यानन्ते च ऋषिपुत्रपरमेश्वरकृतायाम्! इत्यादिको 

वाक्यांरोऽप्येतदनुगुणमेव दृयते । परमेश्वरप्रभवाश्च कृतयः-- (१) गोपािका 

(स्फाटसिद्धिग्याए्या) (२) मीमांसासूत्राथंसङ्प्रहः (३) तत्विभावना (तच्- 

निन्दुम्याख्या) (४) नीतितच्वाविभांवव्यास्या (५) स्वदितङ्करणी (न्यायकणिका- 

व्या्या) (६) मीमांसाकािकाटिप्पणी इतीयत्योऽव यावदवलोकिता अस्मामिः । 

(२) मीमांसासूत्राथसद्ययहः 

आदु अय म्रन्थ आदितो दवितीयाध्यायतृतीयपादान्तमुपलम्यते । 

अस्यारम्मे देवताप्राथनानन्तरं जैमिरयादिप्रतीतमीमांसकानमुस्मृव्य पश्चात् स्वगुरुं 

वाुदेवाचार्य॒प्रन्थकरत् प्रणमति ; ततोऽधिकरणानि तत्सूत्राणि तत्पदानि च 

संट्यानपूवैकं॑विरादं व्याख्यानयं॑परी्टिपदबयुत्पादकं किमपि बरहट्रीका- 

वचनमुद्रूत्य वृत्तिकारम्रन्थस्य युक्तायुक्ततां विचारयन्नेव टिखति--“त्थी च 

तत्रभवन्तः षडदशनीपारद्द्य(छ)ते सव्यपि विशेषतः कौमरिकितन्तरस्वातनत्य- 

१, . स्रार्थसङ्गरहः, 1.38. 37. (01. 2155. 1.11. , 1120125. 

“'जेमिनि-शवबर-कुमारिल-सुचरित-परितोष-पार्थसारथयः । 
ल(उ)ग्बेकविजयकारो मण्डनवाचस्पती च विजयन्ताम् ॥।”' 

२. ,; “'ञाम्नायोनिमुनि प्रतृण्णवत्युदयमभानजि. . . । 
पूणाङ्गेऽध्यापीति नः प्रणमामि बासुदेवाचार्यान् ॥» 

३. ,, परीष्टिश> दव्युतत्तिशच बरृहद्रीकायामेव सुन्दिशीकिता [मुडृङ्किता]-- 

“'दषेरनिच्छाथैस्यः' ‰दति युचं विधाय “पर्वा” इति परिपूर्वस्य 
विकल्पो ऽभिहितः । तस्मात् पाक्षिकी परीष्टिपदरूपसिद्धिः । ̀  इति | 
7. 15. 2. ब्ृहट्रीका गद्रूपापि ? 

४ 7, 47. 15. 
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वत्तया विवृततत्राविभवितच्निन्दुस्फोटसिद्धयोऽस्मपिितामहपाटा विश्रमविवेक- 

व्याख्यायाम् -- 

श्रमाणव्वाप्रमाणत्वे व्यतिरेकविपयये । (विभ्रमविवरेके) 

अनङ्खगमिति मोघेव तयारत्र विचारणा ॥' .छ.? १ १- ११२.) 

इति शकव्या्यानावसर तन्मताद्वरमवमाहुः - भ्यचचोक्तं॒वृत्तिकारकृता सूत्र- 

व्या्या न युक्तेति, तदयुक्तम् ; तथा सति ब्रत्तिकारम्रन्थायात्मवादावसानस्य 

्रन्थस्यायुक्ततग्रसङ्गात् । वेपरीव्य वा कुते। न स्यात् , मंहामाप्यकारवर्णित- 

त्वात् £ यथा “'गकारौकारविसजनीयाः'' इति भगवानुपवर्षः ---इति, “अत 

एवोच वृत्तिकारेण! इति, ८८अबत्र भगवान् वृत्तिकारः परिनिश्चिकरायः' इत्यादौ 

भाष्यकारेण स्वयमुच्यमानस्याथस्य युक्तनरत्ववातनाय वृत्तिकाराङ्घाकृतच्छमुच्यते, 

तथात्रापि व्या्यानान्तरस्य युक्तनरत्वचातनाय वत्तिकारग्रहणम् । 

यवहि तान्वयाध्याहारादियुक्तापि व्या्या स्वीक्रियते, बृत्तिकारप्रामाण्यात् । वि 

पुनरताद्द्येव व्याख्या वृत्तिकारेणाश्रीयन ° अथवाहूल्यप्रद रशनाथमिव्याहू:'' इति | 

अनन च तच्छाविभौव-तच्वविन्दु-स्फोटसिद्धि-विथ्रमविवेकानां चतुर्णा 

व्याद्याता परमश्वरः सूत्राथसङ्ग्रहकतः पितामह इतीदं सुस्पष्टम् । सूत्राध- 

सङ्ग्रहे च प्रतिपादं समाप्तौ “शति श्रीमदपिपुत्रपरमेश्वरविरचिते सूत्रा 

सङ्ग्रहे" इत्यादिः (कचिदु पाध्यायादिपदाधिक्येऽपि) साधारणो वाक्यावयवा 

१. सूत्राथसङ्ग्रहः 1. 2. 27. (0४1, 55. [1 का, पतता. 

अत्र ^ परीक्षितव्यं निमित्तम्? इत्यादिकमात्मवादान्तं भाष्यं शब्दतः 

शावरम्, अथतो व्रृत्तिकारायमिति, भाय्यक्रुता (गकारोकारविसर्जनीया;'' 
इति भगवानुपवपः--इति स्वैषिभिप्रायावष्रम्भक्रतया शब्दताभपे 

सङ्गृहीतमिति च विश्रमविवेकव्याख्यात्राभिसनहितमिति प्रतिभाति । 

२. +) उपवप्रव्रत्तेः महाभाष्यशब्देन व्यवहारस्तन््रवार्तिके (7. :390) “ततश्च 
तृतीयाथसिद्धिः ई्यत्र तद्रघाख्यायामन्यत्रापि द्रष्टम्यः । 
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टररयते । एवं च कषेः पुत्रः कश्चित्, ऋषेः पिता पुत्रश्च कश्चिदिति दौ 
(~ 

परमेश्वरो निष्पन्ने । 

३. तरवविभावना (तत्वबिन्दृव्याख्या) 

उप्रग्धायामस्यां तच्विन्दुव्यास्यायामनुपटन्धपर्यन्तचतुथमागायां कतृ - 

नामादिकं वा म्रन्थनामवा न किञ्चित् क्चिदुपलम्यते ; किन्तु मध्ये 

८'अस्माभिरपि विभ्रमविवेकल्या्यायां तदुक्तसंक्षपो दर्दीत इति न प्रक्रम्यते"! 

इतीये प्रङ्क्तिटद्यते । अनया च विश्रमविवेकव्या्यातैव तच्छविन्दोरपि 

व्याख्यातेति सिध्यति । विश्रमविवेकव्या्याता च ऋषिपुत्रपरमेश्वर इध्युक्तं 

स्पष्टीभविष्यति च । एतादद्यानि कानिचन कारणान्यवष्टभ्येव सम्प्रति छन्धा 

तचखनिन्दुव्यास्या परमेश्वरकृता तच्वविभावनामिधाना चेति समभाग्यते । अत्र 

तचखब्रिन्दुव्या्यायाम् , न्यायकणिका, भावनाविवेकः, नर्यवितेकः, न्यायसमुचय 

इत्यादयो म्नन्थाः कण्ठत उपादीयमाना दृश्यन्ते । 

४. नीतितखाविभावव्याख्या 

अये ग्रन्थः प्रारम्भे विसस्थुक एव द्द्यते । अत्र ग्रन्थकारः 

१. तच्वविभावना, (०0५1, 055. [0 ०ा/› १124125. (1, 2, 174, 
12. 9. 4. 

२. +, न्यायकणिकायां त्वेवमेवाश्नेतमिति प्रतीयते । यथोक्तम्-- 

“इन्द्रियभावस्त्वणुन एव मनसः? इति । 7. 89. 19. 
„ भावनाविवेके च ˆ {. 90. 1. 

४. +, न्यायसमुचये द्रषट्व्ध॑म् 9. 6. 

५. ,, अत्र नयविवेककृतोक्तम् ?. 168. 18. 
६. ,; भ्कोकिलारापसुभगाः सुगन्धिवनवायवः । 

यान्ति सार्धं जनानन्देवदधि सुरमिवौसराः ॥ 7. 148. 2. 
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उम्बेकमण्डनपार्यसारथि-षुचरितमिश्रादीन् प्रन्थतो नामतश्च भटुत्र परामृ रानेवं 

वदतिं---“ध्य्थां च पदवत् वाक्येऽपि लक्षणासम्भवः, तथोक्तं तच््विभावनाया- 

मस्माभिः! इति । अतश्च तच्छिभावनायाः कतुः अस्य च एुक्यं स्फुटमेव, 

अस्मच्छब्दप्रयोगात् ¦ यद्यपि पूवं परामृष्टा तत्रति. दुऽ्थास्या तच्तरिभावनैवेति 

वा परमेश्वरकृतिरेवेति वा निश्वेतु नास्माकमासीदिखितं किञ्चन प्रमाणम्, 

तथापि छन्धाया अस्या अन्यः कर्तेति वा, नामान्यदिति वा, एतदितरा 

तच्छनिन्दुव्यास्या वतत इति वा यं कञ्चन प्रमाणामासमपि प्रयस्यापि न 

प्रयाम इति तदभावसहकृतन नाम॒ अस्मच्छब्दप्रयागोन्नीतेन कर्त्रक्यन 

'तत्तविभावनैवेयम्' इति निश्चिनुमः सम्प्रति । अस्या मोपाठकायाश्च 

शाब्दतोऽथतः ेरीतश्च साम्यं पर्दिीख्यतां भावुकानां पुरःस्छर्तिकमिति च 

हेतोश्यम् ऋषिपुततपरमेश्वरकृतिरेव तच्विभावनेवेति च सिद्धम् । किच, 

८<इति गोपौटिकास्नुः ऋषेः पितुरनुप्रह्टात् । 

अन्तेवासी पितव्यस्य भवदासस्य धीमतः ॥ 

चदानन्दकृतावाद्यं व्याचष्ट परमेश्वरः । 

व्याख्यातुं कायैवादं च समीहा तस्य सम्ध्रति ॥' 

इति विल्िखिनय न केवलमृषिपुत्रपरमेश्चरम्, किन्तु गोपालिकमसूनु तथा 

१, 44४3: [.10वा 21. 4.8. नीतितच्वाविर्यावन्याख्या 

. ननु तत्राप्युम्बेकादिङ्ृतानि निबन्धनानि सन्ति 1. 59. 14. 

४. ननु प्रकरणान्यपि मण्डनमिश्रादिकृतानि 7. 6. 4 

- शाख्रदीपिक्रा ८.0 4 

न्यायरन्नमाख काशिका 7. 2१. 7, 10. 

. दृष्टान्तवर्ण॑नं चैदं प्रतिवस्तूपमा मता । 

तथा च दण्डी प्रावाच काव्यमीमांसकेश्वरः ॥ 7. 18. 7. 

{^ तन्त्रम् ?. 40. 7. 

२. ~ ~. 0 2; २. 7. 141, 7. 

ॐ 

2. 

८ 
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भवदासस्य रिष्य्रं तस्येव भ्रातृसूनं चात्मानं प्रकटयति ; यत् तत्र 

गोपालिकायामक्तम्--““ऋर्षि पितरमानम्य भवदासमनन्तरम्” इति । अत 

एव प्रमाणात् तत्रत्यो ऽनन्तरशब्दो न नमस्कारक्रियां विशिनष्टि, भवद्ासमेव 

विरिनष्टीति मन्यामहे । अपि चेतः स्वारस्यात् केरे (अनन्तरवन् ) 

इत्यनन्तरराब्दभ्रकृतिकेन पदेन कनीयसि व्यवहारद सनात् अयमरषेः कनीयान् 

भ्राता भवदास इति निशत प्रमवामः | 

अथायमपेक्षितार्थपसिर्णीं व्या्यानैपुणीं प्रकटयन् मद्विष्णुं तनय- 

तत्रसडप्रहं च समुद्धरन् चिदानन्दस्य तत्वाविभौवादन्या काचन कृति- 

रस्तीति परिञीलिनां सम्भावनामुद्धावयन् टीकां- निबन्धन- विवरणनामग्राहं 

प्रभाकरगुरमनुसदघत्- 

८“ृति व्याख्यापयामास का्यैवादमिमं सुधीः । 

सुत्रह्मण्यो यथाथख्यो श्रातुरेव च सूनुना ॥ 

वेदारण्यनिव।सिन्या हैमवत्याः प्रसादतः । 

व्याख्यानं कतुमेषरो(ऽद प्रमावदे)ऽध्यवस्यति ॥, 

इति कार्यवादनव्या्यानं स्वयं निगमयति । अत्र कायेवादव्याख्यातारमास्मानं 

प्रयोज्यम्, स्वपितृव्थं सुब्रह्मण्याख्य प्रयोजकं च व्यपदिरान्यं प्रवीणो 

भङ्ग्या तं प्राभाकरे प्रस्थाने कृतविरोषपरिश्रममात्मनो विचागुरं च सूचयति । 

१. नीतितच्वाविमांवव्याख्या ^4४21 1.109.92१. 4.8. 
2. भट्विष्णुना * 7. 200. 13. 

9. नयतच्वसङ्न्रहे 7. 280. 6. 
२. ,; नित्रन्धनकरता च निबन्धनान्तरे * ?. 247. 9. 

३. ,; रीकाकारस्तु. (इत्यादि) ?. 266. 8....... 
८ -22 



८"वं स्वतःप्रमावादं व्याल्यद्रोपाछिकाषुतः । 

वाघुदेवपितव्योक्तरीद्या केवल्येव तु ॥ 

अभिवन्ध महदिवीं वेद्रण्यनिवासिनीम् | 

काटप्रयक्षतावदे व्याख्या प्रस्तूयते मया ॥'' 

इति पूरवैवादवदत्रप्यन्यं स्वपितृव्यं॑वाघुदेवास्य तधामूतमवर निरूपयन्नात्ान 

गोपालिकास्नुमप्यवेदयति पुनरपीति नैतत् प्रस्मत्यम् । 

कालग्रत्यक्षवादन्तपये इमे- 

५“कीटग्रतयक्षतावादमेवं व्याख्यद्षेः सुतः । 

भवदासपितृव्यस्य प्रसाददेव क्वरत् ॥ 

कायवाख्नसां सम्यक् प्रह्वीमाव्रेन शङ्करे । 

अन्यथास्यातिवादेऽपि स व्यास्यातु समुनः ॥' इति । 

अत्र॒ पूपरागृष्टमवदासपितृम्ये विरोषनः प्रकृतवादे समुपदेश- 

कमनुस्मृत्य राङ्करपूञ्यास्यं स्वपूजनीयतामात्रपुरस्कारेणानुसन्धत्ते कञ्चन 

महातमानम् । यदि सम्भावनामात्रविषयाधगोचरं सामन्यरान्दं विरोषे परय- 

वस्थापयितुं प्रभवन्ति संयोनीदयः, तर्हिं राक्यमत्रापि शङ्करपूञ्य ऋषेः 

भ्राता प्रकृतपरमेश्वरस्य पितृव्य हइव्यध्यवतातुम् । न किठेतावता कश्चन 

प्रमाणेन परिच्छिन कऋषेभ्राता शङ्कर इति । सखदितङ्करणीकारः राङ्करशिष्य- 

जयोक ज 

१. 

र 

मात्मानमवेदयन् स्वगुरं तं स्वकुदाङ्करमपि न सूचयतीति न खलु संमाव्यम् ; 
"~-------~--~--------~------“ ~~ ̀  ~~~ ~ ------------- “9 त= ५७५०० ००००००००० + म 

नीतितच्यावि्मावव्याख्या ^4४बा "100 2९१३, 4.8. 
923. - 9); 

+: 12. 4. 
(सयोगो विप्रयोगश्च?” वाक्यपदीयम् | 
परस्ताविके, ?. 1. 2, 7. 
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न वा तत्पौत्रभावार्हस्य शङ्कर इति नाम न संभावग्यम् । प्रतीतं हीदमत्र दक्षिणापथे 

पितरः पुत्रान् स्वपित॒नन्नेवाङ्कयन्तीति, विरेषतश्च करख्त्राह्मणकरुखेषु सव- 

उयेष्ठमत्रायत्तकुटप्रतिष्ठषु पितरः स्वपितृव्यनाममिरपि सत्थवकारो पुत्रानङ्कय- 

न्तीति । एवं चायं राङ्करोऽपि ऋषिपुत्रपरेश्ररस्य पितृव्यो भवितुमह तीति 

सम्भावनायां न कि्चिद्राधकं पयामः । अयमेव राङ्करो वा स्यात् योगमाष्य- 

विवरणसांस्यजयमङ्गलादीनां कर्तैव्यादिकमत्राप्रकृतमिति समये समाटोच- 

यिष्यामः | 

दयता प्रवन्धेन ऋषिग्रमृतयो भ्रातरः पञ्चेति, “क्षिं पितरमानम्य'' 

इति परमेश्वरवचनात् सवेग्येष्ठस्यैव तत्कुरसम्प्रदायेन कुककरत्वात् स्वपिता 

ऋषिः स्वैज्यघ्र इति, “भवदा समवन्तरम्'' इति तस्यैव वचनात् विरेषाभावेन 

स्थपितुर्यवहितो भ्राता भवदास इति च सिद्धं भवति | सुत्रह्मण्यवाघुदेव- 

दाङ्कराणां त्रयाणां काठतः परावरमावं निर्णेतुं पूवेनिर्दिषटेषु प्रन्थेषु न 

किमपि गमकमुपरम्यते | 

अथनत्रव ग्रन्थ उत्तरसन्दर्भे टट प्रसारयामः--एवमन्यथास्यातिवादं 

ग्याच्॑षाणोऽयं नयतचात् कश्चनांरामनू् "वविस्वरेणायं पक्षो विभ्रमविवेक- 

व्याए्यवसेरे नयतच्सङ्गहोक्त्रकरिण सह दृषितोऽस्माभिरियुपरमपर्त!' इति 

अत्रापि विभ्रमविवेकब्याकतेतामासनः प्रख्याप्य तद्रादान्ते- 

““वयाकरोदन्यथास्यातिवादं गोपालिकासुतः । 

साक्षा्मतीतिवादे च व्यास्यातुमयमुयतः ॥१ 

१. स्वदितङ्करणीकृत ऋपेश्च पित्रुपुत्रभावः अनुपदं स्फुटीभवति | 

२, स्फोटसिद्धिव्याख्यान्पे | 

३. नीतिताविमावव्यौख्या, 40937 [179४ 22९, 4. 8. 
4 281; 

४. 2. 567. 0. 
११ 

५ ); 2. 390. 
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इव्यलापि स्वमातरं गोपाटिकामनुस्मृत्य समनन्तरकल्पनापोढवादान्ते तद्रादोप- 

संहारमनन्तरयोगरूदिवादारम्भं चेत्थं निबध्नाति -- 

८भगेङस्य प्रसादेन वृषक्षत्रनिवापिनः । 

कल्पनापोदबादस्य व्यास्या तावत्करेता मया | 

अभिवन्य हषीकेरां व्षक्षत्रनिवासिनम् । 

व्याख्यानं क्रियते योगरूटिवदेऽपि राक्तितः ॥'† इति । 

अत्र निर्दिष्टौ वृपक्षेत्रनिवासिनो गणेदाहृ्षीकर्लौ न मानुषा; अपितु 

देवौ । वृक्षेत्रं च प्रन्थकतर्निवासदरात् (पोकलम्) प्राग्भागे माकीं 

पञ्चदराक्रोशदवीयसि देगे साम्प्रतं श्रीशिवपुरम् 11} ८]111 इति प्रसिद्ध यत् 

तदेव । तदति चैतस्य वृषक्षत्रमिति मज्ञा संस्कृतव्यवहरिमिः समाटतेति 

कोकिटेसन्देयात् अन्यतश्च विज्ञायत | अधुनापि करटेष्वस्तामान्यतया 

परिगण्यमने ऽस्मिन् वबृषक्ेत्रे प्रनिष्ठापितषु वहूषु देवेषु दवदवरा भगवान् 

बरृषध्वजः प्रधानतया परिण्यते । प्रकृतग्रन्थक्रना च कर्मप्रयक्षवादोपक्रमे -- 

अथ नत्वा महादेवं वृषग्रामनिवासिनम् । ^ 

कमंप्रयक्षवादस्य भ्याघ्या प्रस्तूयते मया || 

इति तमपि देवदेवं भगवन्तं प्रणमति । मनेव्रेमववादान्तश्छोकाविमो- 

“मनेवेभववादोऽयं व्याल्यातः साम्प्रतं पुनः । 

मरद्िहायः्रसयक्षवादो व्याल्यायते स्फुटम् ॥ 

१. नीतितचाविमविव्याख्या ^ पवा [1१ २९२९१. ^, ४ 
1. 4:24. 

२. कोकिलसन्देशः १. ८१. रत्रकेनूदयम् . प्रस्तावना, 

नीतितच्वावभावनव्याख्या. 7. 4१9२, 
४, 7. 484. 

।; 
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यो न्यायक्रणिकान्याख्यामकरोत् परमेश्वरः । 

तस्य पैत्रेण तस्सूनेरेवान्तेवासिना स्वयम् ॥'› इति । 

अत्र न्यायकणिकानव्याख्याता परमेश्वर इति, स च आत्मनः पितामह इति 

च स्फुटतरमेव निरूपितमनेन । एवं च चरमपरमेश्वरवियागुरुः राङ्करोऽन्यथापि 

(पितृव्य्वेनापि) यदि गुरुभवेत् तस्य, तदा मध्यमपरमेश्वरपितृव्यतां 

प्रथमरा ङ्कुरपौत्रतां च मध्यमः शङ्करोऽदहेतीति सिद्धम् । सभाविनीयं किठेदम् 

--प्रथमपरमेश्वरः स्वपुत्रस्य कनीयसः स्वपित॒न्यनामेव विघातुमहतीति । 

स्वदितङ्करणी, 

अयं स्वदितङ्करणीम्रन्थः अत्यन्तरिथिरो जीर्णश्वोपटम्यमानः 

करस्परौमपि सोदुं न राक्रोति, तथापि कथमपि परिशील्य तमस्माभिरूपठन्ध- 

मुपनीयते । अत्र म्रन्थादौ-- 

पनुषष्वङ्करणीव्या्या रचितास्माभिरादितः । 

स्वदितङ्करणीव्याख्या संप्रतीयं (वितन्यते) ॥|'' 

इति दृयते । अत्र निरद्यमानायाः परमेश्वरकृतेजषध्वङ्करण्या एकापि मातृका 

तदा बहुप्रयतमानैरपि नास्माभिरासादिता, नाप्यययावदासाद्यते, यतो 

वयमितिब्रत्तमस्य समग्रमुपलमेमहि । आसादितायाश्च स्वदितङ्करण्या अस्मात् 

प्रथमश्चोकात् साकृतिरस्यैव जुषध्वङ्करणीति । ततीयशछछोकम्याख्यानोपसंहारे 

च॒ वाक्यमिदं दद्यते-- “ति श्रीमदषिगोररनन्दनश्रीभवदासपितृव्य- 

श्रीमच्छङ्करपूञ्यपाद शिष्यपरमेश्वरङती स्वदितङ्करण्यां तृतीयः शछोकः' इति । 

१. (01610141. (855. 1.10181$ - 24125. ९२.५0. 3299. 7.1. 

र. 2. 68. 
१३ @ १) 
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अनेन च वाक्येन स्वस्य पिता ऋषिः, माता गोरी, पितृन्यः भवदासः, 

श्रीराङ्करभगवत्पूस्यपादः गुरुः इति च स्पष्टमुक्तम् । अत्र “भवदासपितृन्य'' 

इत्यत्रान्याधप्रधानं समाप आचित्यादश्रिल्यास्माभिरिदमुक्तमिति तदो 

निरूपयन्तु । अयं गुरः श्रीमच्छङ्करपूज्यपादश्च ग्रन्थान्ते च स्मयतेऽनन यथा-- 

“श्रीमच्छङ्करूज्यस्य रिष्येण... ........ । 

- ˆ * ""“* * "तेनेयं व्याक्रिया कृता ॥' इति । 

अयमेव राङ्करपूज्यपादः योगाभप्यविवरणादीनां कना समात्यत इत्यन्यदेतत् 

किञ्चायं परमेश्वरस्य न केवटं विधागुरः अपि तु पितृत्याऽपरि भविं 

- नियतमहतीति तचाविभावव्यास्याविमरप्रस्तवे निरूपिनमवासामिः | 

केररीयेषु व्यपदेार्ेषु कटेषु विरिष्य ब्राह्मषु क्षान्नेषु च नियतः 

कश्चन , सम्प्रदयोऽस्ति, यत् जन्मना प्रथमस्येये संज्ञा, द्वितीयस्येयम् , 

तृतीयस्येयमिति प्रतिनियता संज्ञा कनैभ्येति । अथत नियमस्यास्य वैयाकुट 

कुहचन नास्तीति न, तथपि कचिदवैकल्यमप्यस्ति । अधुनापि माटभूपालक्ुटे 

प्रथमस्य रामवर्मति द्वितीयस्य केरल्वर्मेति तृतीयस्य रविवर्मेति च क्रमेणुव संज्ञ 

समाद्वियमाणामुपटमामहे । चलुथीदिषु चास्या एव संज्ञत्रथ्या यथाक्रम 

पुनरादृत्तिः । एवं च यथा गोपाटिकामूनाः परमेश्वरस्य पितृव्यो भवदासः 

स्वपितुद्ितीयः पुत्रः स्यादिति, (पूर्वमुक्तम्) तथा ̀ गोरीसूनोः परमेश्वरस्य 

पितृन्यो मवदासः स्वपितुरदितीय पुत्रः स्यादिति केरटीयकुठर्तप्रदाय- 

नियमानुरोधात् अनुगुणमेव सप्ते । तथा गोपालीसुनोः अनिङ्गातक्रम- 

पितृत्यतया संमत्रितः राङ्करा्य इवायमपरि, श्रीमच्छङकरपूञ्यपादः गैरीसूनोः 

परमेश्वरस्य पितृव्यो भवितुमहैतीतयत एव सूप्रदायनियमानुरोधात् सिध्यति 

हया्तु-गोरीस्लपितृव्येन' पशिवराजाप्यभावीति मवितव्यम्--इति व्रिरोष इति । 

१, (01161131 1159 [.10121‡. २. 7१०. 8630. €14. ' 
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भयमेव श्रीमच्छङ्करपूञ्यपादः पातञ्जख्योगभाष्यविवरणकर्तेति अस्माकमम्यूहः । 

प्न्थसद्गह कर्ये नियुक्तैरस्मामिः पूषेम् ^¶इदं पय्यूर् भगवत्पादकृतम्”! इतीदं 

वाक्यमस्येव म्रन्थस्य मातृकायामन्तदष्टमिति साधीयसी संभावना । 

कदाचिदन्यत्र दृष्टमन्यत्रेति मन्वनेन मया श्न्तेनापि दाक्यं भवितुमिति, 
1 

तस्य ग्रन्थस्य कश्चन भागः स्फोटिद्धिरसिकैरवदयदरनीय इति च स मागः 

चतुथानुबन्धतयात्र परीक्षकटषटिपथमवतारितः । 

६. मीमांसाकाशिकारिषणी 

, मीर्मींसाकाशिकाटिप्पण्या मातकेकैवास्माभिरुपलन्धा ; सा चासमप्रैव । 

शन्तायै तु परित्यज्य कक्षणार्थो विधीयते 1 इति प्रतिज्ञासूत्रस्थवार्तिक- 

व्याख्यायाः भ्यथाश्च॒तभाष्यस्वरसमभङ्गश्वेवं सति न भविष्यतीति । इति 

कारिकाया व्याख्यामुपक्रममाणा सैषा कचित्कचिक्किश्चिक्किन्चिदुन्मीखयन्त्येव 

प्रयाति । गिति सकृदेवैनामवलोकयितुमवाप्तसमयसंनिवेरौरस्मामिः इयदत्र वदितुं 

शक्यम्- इयं कारिकाटिष्णी सूत्राथसङ्गहकतैः तृतीयपरमेश्वरस्यैव कृतिरिति । 

एतावता परमेश्वरकृतितया संमान्यमानानां षण्णां प्रबन्धानां परामशो- 

दयमस्माकं गोपाङिकाप्रणेता परमेश्वरः परिच्छिनोऽप्यन्यतः कियदपि 

नेव देराकारभ्यां परिच्छिनः । यद्यपि राल्लदीपिकानयविवेकनयतच्- 

सङ्गह प्रश्वतीनां प्रनथानामनुवादात् कड पञ्चचत्वारिंशत् (४५५००) रातकात् 

अवौचीन इति परेच्छिनः सामान्यतः, तथापि विरोषतोऽपरिच्छिन्न इति, 

देशातो न कथञ्चिदपि परिच्छिन ईति च तत्रोपायमुदण्डकविमुपादहे -- 
तज् 

१. नि-72--13. (0४६, 2158. 1.10121ए, (20125. 

२ ाण्डातवाप्रा) ऽजा 5लाल5 ए. 37. 
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उदृण्डक्वे; कोकिठंसन्देद ऽन्तं भूतानि त्रीणि प्य नीमानि-- ` 

“भिश्चित पूवी रणखलमुवि श्रीमदध्यक्षयथा- 

स्तन्मीमांसाद्यकुलगुरोः समर पुण्यं महर्षेः । 

विदद्रन्दे विवदितुमनस्यागते यत्र राश्व- 

द्याल्याश्ञालवलभिनिट्यस्तिष्ठने कीरसद्घः ॥ ७८ ॥ 

शाक्लव्याघ्या हरिहिरकया सच्कियाम्यागताना- 

मालपो वा यदि सह बुरैराक्षिपेदस्य चेतः । 

तद्विखग्धद्विजपरिदृते निष्कुट निषण्णः 

कोकूयेयाः स खलु मधुरं सुक्तिमाकण्य तुष्यत् ॥ ७९. ॥ 

छाष्यदछन्द :स्थितिमयि मया रोभनेऽथ नियुक्तं 

श्राव्य शब्दैः सरसघुमनोभाजमभ्रान्तव्रत्तिम् । 

दरप्राप्या प्रशिधिदमिव तवरा सम्ब कात्यकत्पं 

धीमान् पद्येत् स यदि ननु ते शुद्ध एव प्रचारः ॥ ८० ॥'" इति । 

अत्र प्रभमदवितीयपयाभ्ां शम्बरक्राडव्रृषपुरयोमध्यवनी रणखलल्यः 

(पोर्क्छ) देशः भ्रश्रीपरमश्चरपितुः ऋतेर्निवासपात्रमासीदिति, ऋषिश्च वहु- 

तन्त्रनिष्णाता गृहाश्रमधर्मनिरतः स्वनिरतिरायमक्तिधटुमानपात्रमासीदिति च 

स्फुटमवगमयति कविः । किंञ्च भङ्गया तृतीयन तस्य रप्तिकवरतां तदभ्युपगम- 

प्रल्यसपादनीयनिरगटनिष्कलङ्कग्रन्थप्रच)रतां च केरटानां प्रकटयति । 

टिप्रिवरात् केरलमात्रकृतसश्चारममुमुदण्डकोकि ममित मुवनमण्डल- 

१, 7?111€4 21 11210210तेदशवा 17655, (प्रलोप 

11212241. 
01161012] 2155. {.111219. 1124125. 11. 23. 170. 1. 18; 

२. मुद्धितयुप्तके ¢ निष्कटात्रौ ” इव्यपपाटः [79, 80. 
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ुषिपातयिषुरसमाकृ पुत् ब्रहमश्री अनन्तनारायणराख्ी प्रसाधयस्तमुपोद्राते 

छं विट्खिति--“अपि च, अयं (उदण्डकविः) केरलेषु प्रतिष्टितयरसां 

प्य्युराव्यमूषराणां परमप्रणयपात्रमापसीदिति सन्देशादस्मादेवावसीयते । 

एतेऽपि (पय्यूराव्मूसुराः) सामूतिरिमहाराजसभालङ्करभूता इति स्व॑नन- 

प॑मतमिदम् । ६०२ कोटम्बान्दे समधिगतजनुषः तन्त्रसमुचयप्रणेतुः 

जयन्तमङ्गटाद्यहिजवरस्य समानकाठिकोऽयमिति, तदीयतन्त्रसमुचयान्तगते 

॥/शाङ्खत्रङ्गचटु'' इद्यादिपघं उदण्डप्रणीतमिति च वतते वातौ । अष्टम- 

कोरम्बरातान्दादौ समुत्पनात् गुरुवायुपुरेशचरणनङ्िनिचश्चरीकात् नारायण- 

भूट्रपादात् प्राचीनमिदं कोकिटसन्देराकाव्य भवितुमहति । नासीच 

कोकिरसन्देशकाले गुरुवायुपुरस्यासाधारणोऽचयावदुपकम्यमानो महाप्म्याति- 

रेकः । कथमन्यथा तत्संनिकृष्टेन वत्मना कोकिटं प्रहिण्वनेवं विस्मरेत् 

तमतिपावनं पवनपुराल्यम् ?” इति । 

इदमुपोद्धातप्रतिपादानुगुणं कटौ षट् चत्वारिशरातकपूवैमागे व्यवतिष्ठ- 

मानोऽयमुदण्डकविलिषु कमप्युषिं स्वकाठे व्यवस्थापयति । अस्थैवोदण्डकवेः 

कृतिमेद्धिकामारूतमस्ति काचित् । तत्र प्रस्तावप्रघट्रके कविरात्मपाण्डिय- 

प्रकषश्ररंसिनं कश्चिदषिपुत्रपरमेश्वरं निदर्चयन् स्वयं साभिमानमेवमुदीरयति- 

““कथितमप्येतर्न्मीमांसकचक्रवर्तिना महर्धिपुत्रेण पसेश्वरण-- 

वेदे सादरबुद्धिरुद्धततरे तके परं कर्कशः 

राखे शान्तमतिः कपु कुराखः काब्येषु भन्योदयः । 

छाध्यः सत्कविताघु षटृस्वपि पटुमौषाघु स त्वं क्षितौ 

सर्वोदण्डकविग्रकाण्ड.{ ददसे कस्मे न विस्मेरताम् ॥› इति । 

१. नारायणीयस्वाहाशुधाकरमानोदयादिकर्ता मेप्पत्तरभद्श्रीः. 
२ 4160 $ [ददथाथपत्2 ‰1कक2.52221. 1878. 2, 18, 

(-( 
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अपि च , उण्डप्रतिस्पर्धितया तत्काट केरलेषु आ पण्डितपामर- 

मुद्रष्यमाणः पण्डिताम्रणीः सामूतिरिमहाराजसमत्रिमूषणं काकश्रोरिट्रश्रीः 

खपरबन्प स्वाश्रयसामूतिर्मानविक्रममहाराजनेतृके वसुमतीविक्रमाख्ये नाटके 

प्रस्तौति कमप्यप्िमेवम्-- 

“ध्यस्मिनू प्रीणाति वाणीकरतटविटसद्रछकीतोल्यभाजां 

सोता वातारानाधीश्वरविरादरिरःकम्पडम्नावहानाम् । 

वाचां मोचामधूटीमधघुररसजुपामुष्ठसननैगमाप्व- 

श्रद्धाः केररक्ष्मातटतिख्कमृषिः सादिनीपारदटश्चा ॥'' इनि । 

एवे च पूर्वमस्मामिर्निरूपितानामृषीणां तयाणमृषिपुत्रपरमेश्वराणां 

चान्यतमाम्यामेव भव्रितव्यमाम्यामृपिनत्पत्रपरमेश्वराम्यामिति, स्वश्च तस्त 

तससन्ताननिस्तरावस्थितेरव भूयत इति च दहैताः इयदत्र निर्धारयितुं 

राक्यम्, यत् ऋषयः पलेश्वराश्च कटो चतुत्वारिशाच्छतकात्परं सप्तचत्वार- 

राच्च पूवैमासामाघुरिति । अत्र तन्त्रसमुचयक्तुजंयन्तमङ्गटाद्यस्य निरुक्त 

काठसम्भवेऽपि तत्काल्कि एवोदण्डकविस्यित्र न॑निद्यादन्यत् दृत 

प्रमाणमुपदरसितम् , येन ऋषेः परमेश्वरस्य च काटः सुनिश्चितः संपथेत । 

सन्ति च तुण्डीर(काञ्ची)मण्डलाभिजनस्य उदण्डस्य समयादिकं निर्णेतं 

सम्यक् बद्रूनि साधनानि तत्कले तदेशो च जातानां ` ब्रहूनां सरसवाणीना- 

मन्तवाणीनां च वाच्मयानि परःसहस्रम् । तानि च सर्वाणि तदा तदा 

परीक्षकपरिरीलनापयमवगह्य परिपूतानि असङ्कीणानि नीटकण्डविजय- 

नरचरित्रनाटकादिग्रन्थेषु तदुपोद्धातारिषु च सुलभघुदर्शानीति त्छेखे न 

वयं व्याप्रियामहे । परं त॒ इयं दिक्- 

१. पुन्न्रोरिनभ्विनीलकण्टदार्मणा पद्राभ्निसस्कृतवियाशालाध्यक्षेण पत्रदवारा 
निवेदितोऽयमशः । 

२. 71716 त (0€जद्वावापरा ऽ आञताौ 86165 
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।(अषटािंरादु पस्कृतसप्तशताधिकचतुःसहनषु । 
कटिवर्षेषु गतेषु प्रथितः किंर नीलकण्टविजयोऽयम् ॥'' 

इति नीटकण्टविजये स्वकां निरूपयतो नीरकण्ठदीक्षितस्य पितामह- 

भ्राता चतुरधिकरातभ्रबन्धनिमौता द्रासप्ततिवषजीवी तत्रभवानप्पयदीक्षितः 

कटो षट्चत्वारिशरातक एवावतस्थ इति निश्चप्रचम् । तसिन्नप्पयदीक्षिते 
वैदान्तकल्पतरं भ्याचक्षणे बाछकविस्तमेवमुपश्छेकितवानिति नीटकण्ट- 

दीक्षितः स्मनलचरित्रनाटकम्रस्तावनायां प्रतिपादयति । यथा-- 

“स॒ खलु कंल्पतर्े व्याचक्षाणः स्वयं बाठकविनैवमुपश्छोकितः- 

“अप्पदीक्षित ! किमिव्यतिस्तुतिं वर्णयामि भवतो वदान्यताम् । 

सोऽपि कत्पतस्रथलिप्सया व्द्विरामवसरं प्रतीक्षते ॥ इति |" 

तस्य॒ चाप्पयदीक्षितसमकाल्किस्य वारक्वेः कती रल्केतुदयं नाम 

रूपकमस्ि । तदेतदितश्वतारिरावत्सरपूवं॑ कुम्भघोणे श्रीविचामुद्राक्षर- 

शाखायां संपादयता भद्ृश्रीवारस्तरसखतीपण्डितनारायणषुदरनेन तदुपोद्भाते 

एवमुकीयते -- 

५८३दं खदु रलकेतूदयं नाम नाटकं माकी पश्चाशदुत्तरशतसंवस्सरेभ्यः 

प्राक् केरलेषु कुक्कुटक्रोडनगरे ((२1:०५।,) ककितराज्यमारस्य श्रीमान- 

विक्रमभूपतेः कटे तस्यैव राज्ञः सदसि स्थितवता तुण्डीरमण्डलमण्डनायमाने 
महति मूलाण्डनामन्यग्रहरिे (मृद्छण्डम्) समुपजातेन बारकविना, 

तत्कालममुमेव महीपाठमाश्रितेन मदिकामारुतप्रणेत्रा- 

'परायध्वे पलायध्वं रे र दुष्कविकुञ्जराः । 

कवितावनसश्चारी कामत्युदण्डकेसरी ॥' 
जकन जनक 

०१, {1116 70 ॥1€ 8 द्श्ा)2ए्0ा21112 1685, 11210016, 

२. 120 [1204128 . 
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इष्यभिस्यापिताख्येन उदृण्डकविना स्परमनेन कृतमिति श्रूयते । 

कषिसंवादोऽप्यस्ति बहूषु पथेषु सेविधनेषु च कंविभवमूतिनिमितस्य मारती- 

माधवस्य अस्य च महिकामारुतस्य च" इति । संपादकेन प्रतिपादितमिःं 

तत्रैव प्रस्तावनायां स्पुटमुक्तमेवेति तत्रैव परयन्तु समाटोचकाः । अनेना? 

कविर्दण्डः षटचत्वारिराशतकवर्तीति समञ्जसमेव पूर्बक्तमपि । अत 

एवायमस्माकमृषिपुत्रपरमेश्वरः प्रायः प्रल्यातान् मीमासिभ्रन्यानुदाहरनपि 

विधिरसायनािकान् नोदाहरतीति युक्तम् ; दतीयानसौ समानकालिकस्य 

दीक्षितस्य वा ततोऽनन्तरस्य खण्डदे वादेव प्रन्थान् कथमुदाहरतु ‹ 

अत्र माप्यस्थ्यमवटम्ब्य वयमोचिलयात् मोपाटिकाकतारमृपिपुत्रपरमेश्वर 

मध्यम निर्दिष्टकाटमध्यवर्तिन च मन्यामहे । अनन परमश्वरण गोपाटिकायामन्यत्र 

च “'नन्दगोपपुता देवी वदारण्यनिवासिनी'' इत्यादिभिरुद्ृष्किताः प्रदेङरादय। 

नास्माभिरघुना निरुप्यन्ते साधनवैकल्यात् । वरशरक्षाद' इनि भाषायां 

प्रसिद्धः पय्यूरभवनात् नानिदवीयान् देशः वेदारण्यमिनि, तत्रत्या देवी 

पय्यूराव्यानां कुख्देवतेति, अधापि तैरन्यैश्च सा तथा सम्यत इति च 

किलिमङ्गलं ब्रलश्रीनारायणनम्पूतिरिमहामहोपाध्यायः कृपया मामविदयति । 

यत् केचित्-- 

““मण्डनाचार्यकृतयो येष्वतिष्ठन्त कृत्लशः । 

तद्रसेन मयाप्येषा रचिताराध्य देवताम् ॥'१ 

इत्यस्मिन् गोपाटिकाश्चोके '“धेनाधीयन्त कृत्लशः'' इति पाठं मातृकान्तरस्थं 

प्रतिजानते ; तन्तु वये कथमप्यङ्गावुमैः । यत्त॒ त्तिन् पठे धेनः 

इति यद्ृत्तेन परमेश्वर आत्मानं परमृराति ^तद्वश्येन' इति तदृत्तेन 

मण्डनाचायं चेति मण्डनवे्यममुमन्यामहे-- इत्यादि, तत्त॒ न क्षोदक्षममिति 

परीक्षका एव पर्यन्तु । 
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इतोऽप्यधिकमेषामितिबृत्तमुपदरीयन्ति वाद्यानि स्फोटतिद्धिगोपाटिका- 

7 : परमेश्वरस्य पितृव्येन वाञुदेवकविना निर्मितानि (१) शिवोदयः 

८२ ) दवीचर्तिम् (३) सव्यतपःकथा (४) अच्युतलीटा (५) चकोर्- 

सन्देराः इति सन्ति पञ्च॒ काव्यान्युपट्न्धानि । सर्वाणि च तानि 

चचतुदरातवषदे रीयानि अर्न्धमातृकान्तराणि अनतिस्फुटाक्षराणि विशरणो- 

न्मुखानि ताल्पत्रमयानि तदाते अस्माभिर्नियुक्तेः मद्रपुरराजकीयप्राच्य- 

पुस्तकभाण्डागारकृते तत एव प्रणतृकुखव्समाहतानि तदधिकृतैश्च यथा- 

मातृकं विडेखितानि समातृकाणि च तत्रैव वतन्ते । णषु च सन्देश- 

व्यतिरिक्तानि यमकमयानि चल्यतोऽपि हन्त किमस्ति तच्रितविरोषस्षमास्वाद- 

लारुसानामस्माकमाशामङ्गकारणम् £ तक्कुट्प्रसूतेः विभ्रमविवेकल्याख्यायाः 

शिथिप्येका मातृका न॒ ङभ्यत इति, तद्गवेषणेऽपयुदरम्भरयो न वयं प्रभवाम 

इति, केरटीयेषु वा कश्चिप्पुण्यपुरुषः नात्र श्रद्धत्त इव्यतोऽपि नापरमस्ति 

निवेदनीयमस्माकं महाजनेषु । चरित्तरसिकाः स्वयं समास्वाय तादरानि 

त॒ष्यन्तु तोषयन्तु च तादरानिस्वम्यथनापूर्वकं श्रकृतपसमेश्वरकुलप- 

निवेशो क्षद्ग्रहेण परिमितेः पथैः सुग्रहमवतारयामि-- 

अस्ति कुन्नङ्कवं नाम जनावासोऽधिकेरलम् । 

वतेते तत्र भूभागः स्यातः पोर्कटसंज्ञया ॥ 

गुरुवायुपुरक्षतरमुत्तरा दक्षिणा निलाम् । 

तथा शिवपुरात् पश्चात् प्रागन्धरेष वतेते ॥ 

तत्र पय्यूरिति ख्याते भवने सुचिरादपि । 

विद्द्धा विदुषी काचित् महृश्रीपदभाजनम् || 

वसन्ती बतैतेऽद्यापि केरखब्रह्मसन्ततिः । 

पञ्चम्यां च सहस्ान्धां पश्चमे शतके कटो ॥ 
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सन्ततौ तत्र सममू षिरन्वथंसज्ञकःः । 

मवदासाऽनुजस्तस्य उ्यायान् मौोयी गृहीकृतः ॥ 

उपचये खुतं तस्यां परमेश्वरनामकम् । 

आमच्छङ्करपूज्येन विनीतोऽय गृह्यान् गतः ॥ 

$~ € 

निवतयन् ग्रव्यह च गृहघमनिनाविकम् । 

काचस्पतिक्तां न्यायकणिका स्फुटयन् स्वयम ॥ 

जुषध्वङ्करणीमेकां स्वदितङ्करणीं पराम् । 
दे व्याख्ये व्यधिताद्यन्र न दृष्टा दस्यते परा | 

किव्चा्कतेजसः पुत्रान् घमदरेष्वजीजनत् । 

तत्राद्यस्तेजसां रारिरभूरषिरेति प्रथाम् ॥ 

सुजद्यण्यो वासुदेवो भवदासच् शङ्करः । 
अनिज्ञातक्रमास्त्वेते चत्वारोऽवरजाः श्रुताः ॥ 

ऋविस्त॒ सहधर्मिण्या साच्व्या मोपाछिकाख्यया । 
यथा वसिषटाऽरुन्धत्या निरुवाह गृडाश्रमम् ॥ 

त्रह्मवर्चसरारिः स ठेमे तनयमात्मवान् । 

परमेश्वर इत्यात्मपितामह समाख्यया ॥ 

ग्रतीतो भवदासायैः स्वपितव्येर्विंदोषतः । 

विनीतः सवरास्तरेखु परं पारमगाहत ॥ 

व्याच चन्ति स्फुट ततत्वाविभोवं तत्त्वचिन्दुकमर् । 
तं विभ्रमविवेकं च, स्फोटसिद्धिमिमां तथा ॥ 

ऋषिस्तनूजस्तस्या भूद श्च परमेश्वरः । 

सूतजा्थैस््महप्तदत्काशिकारिप्पणी तथा ॥ 
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उभे कृती प्रादुरास्तमितस्मात् परमेश्वरात् । 

सरसखरतीवान्तरेव बवहन्तीतो न टरयते ॥ 

इयती ग्रन्थतो दष्टा पस्यूराढ्यपरम्परा । 

मूत्यी श्रीनीरकण्डाद्यमट्श्रीरैर्यतेऽधुना ॥ 

भौरी ऋषिः भवदासः 
(पनी) | (भ्राता) 

परमेश्वरः 
न्यायकणिकाव्याख्याता 

1 

ऋषिः भवदासः वाघुदेवः सुत्रह्मण्यः राङ्करः 

परमेश्वरः (गापालिकादिप्रणेता) 

ऋषिः 

| 
परमेश्वरः 

सूत्राथसङ्रहकतां 

| अस्याः सव्याख्यायाः स्फोटसिद्धेमुदापणेऽस्माभिरवरम्निता मातृका- 

तिस्रः, यासु प्रथमा अस्मदीया मूरसंमिरितन्यार्यामयी समग्रा द्धा 

शषक्ञिता, दितीया मदरपुरप्राच्यपुस्तकमभाण्डागारीया ताद्स्येव ख, संज्ञिता, ततीया 

त्िदगारीया केवलमूरमयी ताद्र्येव मूलसंक्ञिता । 
/॥ 

तद्भाण्डागाराधिक्ृतैश्च ५।५.५५कायकाडं द्रे अपि ते मातृके यथा- 

।यममस्मदायत्तीकृत्य बहूपकृतमिति नं केवरं वयम् , अस्मन्मुखेन मद्रपुरविश्च- 

ख्याध्यक्ष्यमपि विरोषतस्तमुपकारमनुस्मरति | 



११४ 

किंञ्च, अधिकारधोरण्या सहङकृत्वानावपि सख्रसतोऽपि बहधा 

परकृत म्रन्थमुद्रापणे दर्दितोपकारौ सहृदयो सि. कृह्न् राजमहोदारः 

टि. आर . चिन्तामणिमहोदयशात्न प्ररो सापात्रमित्यावेदयामि । 

अन्यच्च, इतः संपादकतः कदाचिदनिवायैतया समुपनतेष्वपि 

मुद्ाश्याखङ्केशे केष्वपि स्वयमनिर्विंय निरव्यमेव निजकायैभारं निन्यूढवान् 

मद्रपुर लखा जनेट् मुद्राखयस्वामी श्रीमान् आर्. नारायणस्वाम्यार्यः 

सानुनयं च सप्रमोदं च अभिनन्धते । 

अहो | आ प्रक्रमोङ्कारमा चोपसंहारोङ्कारमनुपदमन्तसुदश्चन्पि कोऽपि 

अनिज्ञातप्रकारकथ इति अधुनापि वा कथमुपादातव्यः £ अथ वा-- 

अक्षराम्याससन्दभ न वाचस्पतिमाददे । 

तादृशे गुरुकर्यैऽसौ निर्वृत्ते वर्ततां पुरः ॥ 

शे. कृ. रामनाथश्चाक्ञी 



॥ स्फोटसिदिः ॥ 
(आचार्यमण्डनमिश्रप्रणीता) 

योगदान्तेकदश्यात्मा यो गदान्तकरो नृणाम् । 

तच््वावस्थाणवे तस्मे तत्त्वावस्थाणवे नमः ॥ १ ॥ 

॥ गोपारसिका ॥ 
स्फोरसिद्धिव्याख्या 
(ऋषिपुतपरमेश्वरकृता) 

अभिवन्य महादेवे मह दवीं गणेश्वरम् । 

कृतिमण्डनमिश्राणां स्फोटसिद्धि विविच्यते ॥ 

प्रकरणमारभमाणोऽविघ्रपस्सिमाप्तयादिपिद्धये गुणसंकीतनखक्षणया स्तुल्या 
कायवाड्नःप्रहतालक्षणया प्रणत्या च विरिष्टदेवतां पूजयति -- 

योगदान्तैकट्टदयातमा यो गदान्तकरो चणाम् । 

तच्वावस्थाणत्रे तस्मे तच्वावस्थाणवे नमः ॥ १ ॥ इति । 

"तस्मै स्थाणवे नमः । कस्मै £ योगदन्तेकट्र्यात्मा यो भव्रति $ योगादान्त 
उपरत एको दस्यस्यात्मा य: सः † योगः सयोगः परामरौः , एकः केवलः, 
दृशिः दरष्टा पुरुषः, दशिस्वरूपस्य पुरुषस्य करमविषथतामापननं दद्यम् , तस्यात्मा 

म्; तदेवे दरद्यात्मनः ईश्चरसंयोगादुपरतत्वं वदता संसारदुःखंहेतुराहित्यं 
दर्दीतम् । यथोक्तं योगपातञ्जटे--“" दरदश्यथोः संयो हेयहेतुः" इति । 



दष्टा बुद्धेः प्रतिसवेदिता पुरुषः, दस्याः बुद्धिसच्रोपारूढाः सर्वधमौः; तदेवं दष 
टृर्ययोः पुरुषप्रघानयोरनादिर्थकृतः संयोगो हेयहेतुः दुःखस्य कारणमित्यथैः । 

ननु मुक्तानां प्रकृतिख्यत्ववेदेदयप्राप्तानां च दृदयात्मस्षयोगो नास्त्येव । 
अत उक्तमेकेति ; प्रकृतिखयत्वेदेद्य्राप्तानासुत्तरापि बन्धकोटिरस्त्मेव, मुक्तानां 
पूवा ; दंषरस्य तु दरयात्ा केवलः ; न केवटे वतेमानकलि संयोगरहितः, कि 
तु पूरवोत्तिरकाख्योरपि संयोगरहितः; एकरूप एव तै कल्येऽपीत्यर्थः । 

ननु यथा प्रकृतिरन्यान् पुरुषान् बध्राति, एवमीश्वरमपि पुरुषत्वाविरोषा- 
द्र घ्राव्येव ; अत उक्तं तच्वाव इति । अथ वा योगदन्तः एकः दशि; आत्मा चेति 

विग्रहः । तत्र तावचोगादान्त इश्वरः, करादियोगादुपरत इत्यथः । एकः प्रधान- 

मेश्वर्थवानित्यथः । दरिः द्रष्टा सवस्य, स्ज्ञ इत्यथैः । आतमा उत्कृष्टात्मा, परुष- 
विदोष इत्यथैः । तदुक्तम्--““ छराकमविपाकाशयैरपराग्रष्टः पुरुषविशेष ईधरः'” 

इति । अविवास्मितारागद्ेषामिनिवेश्ाः ङशाः; कुरारकुरालानि कर्माणि, 
तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः; आशेरत इत्याशयाः कर्मवासनाः, धममीध्मीविति 
यावत् ; तैरपरमृष्टः । तथापि मुक्तातमभ्यश्च प्रकृतिख्यत्वदेहयप्रतिभ्यश्च 
हेशादिभिरपरामृष्टे्योऽस्य भगवतो न मेद इत्याराङ्क्योक्तं॒पुरुषविशेष इति । 
मुक्तात्मनां खट पूवा बन्धकोटिः, उत्तरापि बिदेहप्रकृतिरयानां सनक्तुमारपरश्रतीनां 
समस्ति; तस्य भगवतोऽयमेव विरोषस्तेभ्यः, यः इहशादीनामिह तैकात्यविवेक 
ह्यर्थः । स्वाभाविकमस्यैश्वयैमिति बोतयितुमुक्तमेकेति ; धर्मजत्वे हीश्वरत्वस्य, 
य एव तद्वान् स एवेश्वरः ; बहवश्च तद्रन्त इति तद्र शाद्रहव ईश्वराः प्रसभ्येर- 
न्निति । तथा सवेज्ञत्वमपीश्वरस्यास्ति । तदप्युक्तम्--“* तत्र निरतिशयं स- 
ज्ञबीजम् ' इति । अथ वा “्योगशधित्तवृत्तिनिरोधःः' इति छक्षित एव योगः, 
योगेन योगाभ्यासेन दन्तस्य जितान्तरायोपसर्मिकस्य पक्वचित्तस्य योगिनः 

एकस्यैव दद्यः द्रष्टव्य आत्मा यो भवति ; यस्यात्मनो योगदान्तेकटश्यत्वमुप- 
दिर्यते, स एष एवे्यथः । अथ वा योगदान्तैकटृस्य आत्मा रूपं यस्य सः 

तथोक्तः । यथाहुः-- 

४ स्वाध्यायाद्योगमातिष्टेयोगात्स्वाध्यायमामनेत् । 

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या पर आत्मा प्रकारते ॥ '' इति । 
योगपातञ्रेऽ्यक्तम्--“ ततः प्रल्यकूचेतनाधिगमेोऽप्यन्तरायामावश्च * इति । 



[प्रथमः शोकः) गोपाठेकासाहेता 

तथा--“ ्योगान्तरायास्तस्याथ जायन्ते युञ्जतः पुनः । 

नस्यन्तेऽम्यासतस्तानि प्रणिधनेन वै गुरोः ॥ 

सन्व्याज्यं सर्वथा स्वमोपसर्मिकमातमनः |? 

तथा--““ आत्मविदाप्रदीपेन स्वस्थेनाचञ्चखेन तु । 

प्रसादघ्रतपूर्णेन सत्तपात्रस्थितेन तु ॥ 
तमो निहत्य पुरुषः परयति स्ात्मनीश्वरम् । 

तस्य प्रसादद्व घर्मश्चैश्वर्यं ज्ञानमेव च ॥ 

वैराग्यमपवर्गश्च नात्र कायौ विचारणा । ?› इति । 

“"व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादाटस्याविरतिभ्रान्तिदरनारन्धभूमिकत्वानवस्थि- 
तत्वानि चित्तविक्षेपा योगान्तरायाः'' इति । «“' दुःखदौमनस्याङ्गमेजयत्वश्वास- 
प्रश्चासा विक्षिपसहमुवः '” इव्यन्तरयोपसर्गिककथनं तत्रैव कृतम् | 

यो गदान्तकर इति । यश्च गदानामन्तं करोति, “प्रथमो दैन्यो भिषक् 
इति श्रुतेः । संसाररोगस्य रामयिता वा ॒तन्मूूभूताविवादिनिराकरणद्भरेण । 
यथाहूः-- 

‹°अविधां विद्यया तीत्वौ स्थितस्येवेह योगिनः । 
क्रोधाया वशमायान्ति धमोधर्मौ च वै द्विजाः ॥ 

ततक्षयाच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते । 
स एव मुक्तः संसाराहु :खत्रयविवजिंतः ॥ '* इति । 

नृणामिति पुरूषाणामिलयथंः । न॒ जातिविरोषमवस्थाविरेषं वपेक्ष्य भगवतो 
गदान्तकरत्वमिति भावः । यथोक्तम्-- 

८८ गर्भस्थो जायमानो वा बो वा तरुणोऽपि वा । 
बृद्धो वा मुच्यते जन्तुः प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ 

अण्डजो बेद्धिजो वापि स्वेदजो वा विमुच्यते । 

प्रसाददिबदेवस्य नान्न कायौ विचारणा ॥ इति । 

न केवटमीश्वरदर्शनस्य दुःखनिहृत्तिः प्रयोजनम् , वि तु निरतिशयानन्दप्रा्ति- 
रपीति सूचयतोक्तं तत्वाव इति । तच्छब्देन ईश्वरः परागरर्यते; तस्य भावस्त्वम् ; 
न चान्यस्यान्यात्मता संभवतीति गोणोऽयं वादः अवति करोति, अवतेः क्रियार्थ- 
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तात्र बिवक्षिता; खसारूप्यकर श्यः । तथा च श्व॒तिः--““ निरञ्जनः परम 
सम्यमेति" इति ईश्वरसाद्रयापतिमेव मुक्तस्य दशयति । तथा भगवद्रीता- 
वचभम्-- 

८ददं ज्ञानमुपाश्रिल मम साघम्भमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥'‡ इति । 

ननु--““ वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥'' 

इति न्यायात् प्रकृतिरेव गदान्तकरीयत आह--तराव इति । तच्ान्यवतीति 
त्वाव, तत्वानि च प्चर्विरातिः-- 

५८ मूलग्रकृतिरविकृतिमहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥'' इति । 

तत्र च द्विधा समय इति वचनम्-- 

८५ केचित् प्रधानं त्रिगुणं कारणं प्रवदन्ति तु | 

इश्वरस्तदधिष्ठतेव्याहूरन्येऽनुमानतः ॥' इति | 

ये पुनरीश्वररूपमाहस्तेषां मतमश्रि्य प्रस्तुतं योगेखादि । अनुमानं च~ विमतं 
सकतैकम् › कार्यत्वात् › घटवत् ; प्रकृल्यादयश्वेतनाधिष्ठिताः कायेहेतवः, अचेत- 
नत्वात् वास्यादिवदिल्यादि । यथोक्तम्-- 

८५ प्रधानं पुरुषे चोमे प्रविश्यातेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास सम्प्रपते सगकाटे व्ययान्ययौ ॥'' इति । 

तत्त्वाव इति च प्रख्यकाटठेऽपि तावद्धानपुरुषौ रक्षति, अवगच्छति च 
सर्गकालः सम्प्राप्त इति, इच्छति च बह स्यामिव्यादि, प्राप्रोति च प्रधानपुर्षौ 
प्रविशति च, प्रविर्य च क्षोभयति सग्मर्थौ करोति, ईष्टे चेति योज्यम् ; 
एकोनविंशतिः किावतेरथः-- ५ अवरक्षणगति(कान्ति) प्रीतितृप्त्यवगमप्रवेश- 

श्रवणस्वाम्यसामर्थ्ययाचनक्रियेच्छादीप्यावाप्याटिङ्गनिंसादहन(दान)भागवृद्धिषु"' 
इत्युक्तत्वात् । स्थाणव इति । तिषर्तति स्थाणु । 

“तिष्ठतेः स्थाणुिलिवं स्थाणुरब्दं निरत्रवीत् ।' 
न 

१, ईश्वरमाहुः ख. 
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एव च स्थाणुः । यथोक्तम्-- 

«५ स्थाणुत्वं तस्य वै विप्राः शङ्करस्य महात्मनः ॥* इति । 

अनेनावित्रियत्वं सूचयति । यथोक्तम्- 

८८ यथा सनिधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । 
मनसो नोपकतृत्वात् तथासौ परमेश्वरः ॥” इति । 

वरमोपाधिकेन रूपेण कथश्चिनिर्दष्टग्यत्वमीश्वरस्य, नैजेन रूपेण त्वनिर्दश्य 
वेत्युक्तम् । तत्वावस्थाणव इति । तचखावस्थायां खामाविकरूपावस्थायां निरूप्य- 

णायामणुरेव सूक्ष्म एव, दुर्विज्ञेय एवेव्यथैः; “ यतो वाचो निवतेन्तेः' इत्यादि- 
तेः । एवमेव तार्किंकपाड्युपतपाञ्चरातिकपौराणिकादिमतेनापि छोको व्याख्येयः । 

सवाव इत्यत्र तु तत्तदङ्गीकृततच्छविवक्षया तपदं व्याख्येयम् ; अन्यत्तुल्यमेव । 

थाक्तम्-- 

“* वेरोषिकेजगत्सवं षट्पदार्थोपिलक्षितम् ॥'' इति । 
५५ षोडङोवाक्षपदेन जगत्संम्रहकारिणा । 
पदाथाः सववाग्वाच्याः श्रेयस्सिद्धर्निरूपिताः'” ॥ इति । 

८८ कारणादीश्च दुःखान्तपयेन्तान् पश्च मन्वते । 
पदाथान् सर्व॑राब्दानामर्थान् पाञ्युपताः परान् ॥'› इत्यादि । 

८ पञ्चरात्रे तु सक्षेपाद्िष्णुसंकषणाबुभौ । 
प्यु्नश्वानिरुद्ध श्च जगत्संग्रहहेतवः ॥ 

एक एव चतुन्यूह एष नारायणोऽथ वा ।' इति । 

एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । सांख्ययोगयोरपि पदार्थौ द्वाविव केषांचित् । 

योक्तम्-- 

८५ प्रकृतिं पुरुषं चान्ये दैतिनो यमाश्रिताः । 

तत्रैव महदादीनामीश्वरस्य च सम्भवात् ॥? इति । 

अत्रापि चेतनः पुरुषो भोक्ता, तत्सयोगकृदीश्वर इति समानमेव ब्रह्मवादिमतेऽपि 

याचक्षते ; ब्रह्मवादेऽपि दवै तवादिनस्ताबत्सन्ेव । यथोक्तम्-- 

८५ द्ैतमाटभरिदं त्वन्ये ब्रह्मदयनिबन्धनम् । 
दाब्दन्रह्मपरब्रह्मरूपेण ब्रह्मवादिनः । 
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राब्दब्रह्ैव तेषां हि परिणामि प्रधानवत् । 
वैखरी मध्यमा सुक्ष्मा भागवस्था विभागतः ॥*› इति । 

अत्रापि पूर्ववदेव व्याख्या ततत्वशाब्दे, न तु शब्दब्रह्म विवक्ष्यते । ब्रह्मद्वितवादेऽ- 
प्यस्य व्याख्या ; तत्रापि द्ैविध्यं परिणामवादो विवतेवादश्वेति । तत्र परिणामवादे 

व्याख्यातप्रायम् । विव्तवादे तु तत्वावस्थाणव इ्यत्र भेदः । ईरो हि 

संसारावस्थायां स्थूलप्रथिन्यादयात्मना विवतैते, परमाथावस्थायामणुरेव सुक्ष्म एव । 
यथोक्तम्-- 

८ मायामात्रमिदं चैवमिव्याह हि परा श्रुतिः । 
टृरयत्वाद्विमत मिथ्या शुक्तिकारजतादिवत् ॥`` इति । 

तच ब्रह्म अर्थरूपमिति शारीरकमीमांसाविदः, रब्दात्मकमिति वेैयाकरणाचायो 

इति । कचित्तु योगदान्तक इति पाटः ; तत्र दान्त एव दान्तक इति द्रष्टव्यम् । 

अस्य पदस्य प्रथमयोव्यीख्ययोर्योगस्य दान्त इति विगृह्य योगादुपरत इति छक्षणया 

व्याख्या ; पश्चिमे तु व्याख्याने तृतीयासमास एव ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्याख्यायां गोपाठिकायां 

प्रथमः खोक 
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दुविदग्धैरवक्षिपे दरौने पददर्िनाम् । 
यथागमं यथाप्रज्ञं न्यायखेरो निददयैते ॥ २ ॥ 

न = ~~ ~~~ ~ ~ "क = 

भिय चिकीर्षितं प्रतिजानीते--- 

ुरविदग्पैरवक्षिप्ते दशने पददरिनाम् । 

यथागमं यथाप्रज्ञं न्यायो निदद्यते ॥ २ ॥ इति । 

ये पदं पद्यन्ति दशैयन्ति च पाणिन्यादयस्तेषां दरेने सिद्धान्ते वणीतिरिक्त 

पदमित्येवंरूपे युक्तेः प्रदरय॑तेऽस्माभिः । अनेन च प्रकरणस्य प्रयोजने दरिंतम् | 
तच्च बणातिरिक्तपद प्रतिपादनं नाम; राघ्लस्य हि उन्दसाधुत विषयः ; वाच- 
कत्वं च साधुत्वम् ; तच वणंतिरिक्तस्यैव संमवतीति वक्ष्यते । शाख्रकार्यान्तरे 
स्थितत्वादस्य शाल्चैकदेदसम्बन्धोऽपि । ““सुपिङन्तं पदम् ?' ““अथप्रयुक्ते राब्द- 
प्रयोगे “"येनोच्रितेनः' इव्यादौ ; अतः प्रकरणमस्मामिः क्रियत इत्यनेन 

सूचितं मवति । यथोक्तं भटपदिः-- | 

८५ शाक्ञेकदेशसम्बद्धं शाज्ञकायान्तरे स्थितम् । 

आहः प्रकरणं नाम शास्रभेदं विपश्चितः ॥ इति । 

अत्र च पदं जिज्ञाुरधि कारी , पदस्वरूपज्ञानं प्रयोजनम् , “गोः इ्यादिग्रव्ययो 

विषयः, साध्यसाधनभावः सम्बन्ध इति च सूचितम् । एतच्च म्रन्यादाववर्य- 

वक्तव्यम्-- 

«५ सवेस्येव हि राल्लस्य कर्मणो वापि कस्यचित् । 

यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥'' इति न्यायात् । 

नयु पूवीचरेवोस्तिप्तमिदं दशनम् , किमनेन तावकेन प्रकरणेन ? 
अत उक्तं दुर्विदग्धैरवक्षिप्त इति । अवक्षेपो निन्दा ; यावन्तोऽन्ये तीर्थिकास्तैः 
विरवक्षिप्ते, प्रतितन्त्रसिद्धान्त्रादस्य । ननु सर्वतीथान्तरविरुद्धत्वादिदमेव 
(रनमसाधीय इद्त उक्तं दुर्विदग्धेरिति । सर्वे हि तीर्थिकाः का्स्यैनास्म- 
सद्धान्तमजानन्तः स्वसिद्धान्तानुरागवन्तोऽस्यावक्षेपं -कुमेते ; ` अतोऽस्मिन् 
षये नँ ते निपुणाः , कि तु निपुणेमन्या एवेति माव; । एवं च वदता पू्ौ- 
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चार्योक्ता युक्तयो हेत्वाभासैः परोक्तेसिरोऽधीयन्त, तन्निराकरणेनास्माभिः प्रदर्यन्त 
इति दरितं वेदितव्यम् । 

नन्विदं पदं प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा? न चेद्परसिद्धं नानेन प्रतिपादनीय, 
राशविषाणवत् ; अथ प्रसिद्धम् , न प्रतिपा, पिष्टपेषणन्यायात् । अत आह-- 
दुरविदग्धैस्यादि । ̂  गौः › इत्येकं पदमििव्येवं पददार्शिनां ऊाकिकानागरृषीणां च 
दशने पदविषये प्रलक्षन्ञाने अवक्षिप्त सर्तायथः । अथ वा अवाक्षिते दर्खने 
तद्धिषयत्वसाधिका युक्तिः प्रदरस्यते । अवक्षेपश्च-- 

८५ वर्णत्रयपरिव्यागे बुद्धिनौन्यत्र जायते ।' 

« को हिं तक॑पथं प्राप्त हेत्वभावादसाधनम् । 

विवादे साधयेदथ योगिगम्यप्रतिज्ञया ॥'› इति द्रष्टव्यः । 

अतो वादिविग्रतिपत्तेः सन्दिग्धत्वास्प्रतिपित्सितं पदमस्य विष्रय इति दर्डितम् \ 

अपरा व्याल्या--किमथं त्वयेदं प्रकरणमारभ्यते ? ननु वैयाकरणमरन्ये- 
भ्यः शिष्या एव प्रतिपदन्तां तदरैनं कोकिकप्रतीतेश्च वणं तिरिक्तपदविषयताम् ; 

अत आह-- “° दुर्विदग्धरवक्षिते दशने पददर्िनाम् ' इति । रिष्या हि भटर 

पादादुक्तयुक्तिन्यामोहितान्तःकरणा बणीनामेव वाचकतलमभिमन्यमाना बैयाकरण- 
तिद्धान्तमेवावजानते । कथयन्ति च दुर्विदग्ध भूत्वा--नैतदैयाकरणदर्शनं यद्र 

णीति पदमिति हरिमिश्रादिभिरुक्तम् ; न हि सूत्रवार्तिकयोः स्फोटो नामाङ्ग - 
कृतः; भाष्यमपि येनोचारितेनव्यादिकमथप्र्यायकत्वाद्र्णानां तद्विषयमेवेति व्याच- 
क्षते । *नोः' इदेकं पदमिल्यादि टठोकिकदरौनमपि . व्णविषयमेवेत्याहः । 
अतस्तद्यमेोहविनिवृत्तय इदं प्रकरणमारभ्यत इति । 

ननु वेदविरुद्भमिदं दशनं न वेदवादिभिरङ्गकायैम् । यथोक्तम् -- 

८५ वणीतिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः 

पदेषु मन्दं फर्मादघाति । 

कार्याणि वाक्यावयवाश्रितानि 

सत्यानि ककु कृत एष यत्तः ॥'› इति | 

अत आह--यथागममिति । वणातिरिक्तो हयज्गक्रियमाणो वेदस्य प्रामाण्यमापाद - 

यति ; इतरथा वर्णानामवाचकत्वेन प्रामाण्यस्यैवासम्भवात् वाक्यावयवाश्रितानि 
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तु कार्याणि गव्यन्तरासंमवादपोद्धूल्य कल्पनया समर्यन्ते । ““साक्षत्कृतधमाणः'' 
हइत्यादिस््रत्यागमाः, ^““एतं मन्त्रमपर्यत्!? इत्यादिश्चव्यागमाश्च स्फोटपश्ष एव 
समञ्जसा भवन्ति-इति समथयन्त इति स्फोटपक्षस्येव वेदानुसासत्विमिति भावः । 

अथ वा-न चाहमत्र किंञ्चित्स्वतन्त्लो भूत्वाभिधास्यामीति ददौयतोक्तं 

यथागममिति । पृबाचायग्रन्थानुसरेणेव्यथः । सम्प्रदायानुरूपेणेति वा $ यथास्मदा- 

चर्िरस्मम्यमुपदिष्ट तथेव; न ठतोऽन्यत्स्वयं किञ्च दुसप्रक्ष्येति मावः ॥ 

न च तदपि कार्त्स्येन वक्तुं पारयामः; कि तु अस्मच्छक्त्यनुसारेणेवे्युक्तं 

यथाप्रज्ञमिति । अथ वा--आगमाविरेधि तदुपपादकं च यक्किश्चिदस्मप््रज्ञानुरोधे- 

नापि द्यत इति । 

न्यायलेश इति । दिङ्मात्रमत्र ग्रददयैते, रोषन्तूहापोहविचक्षणाः 

खयमेव जानन्त्विति भावः | निदर्यत इति । दर्दिते हि न्याये शुक्तिकाज्ञान इव 

रजतज्ञानं हेत्वाभासोव्थितो विपर्यैयः स्वयमेव विटीयत इति भावः । नतु पूरबम्रन्थकरः 

कृतेऽपि न्यायद दने हेव्वाभासैर्विपर्यस्यन्ति रिष्याः तथा भवत्कृतेऽपि दर्दने ; 

अत आह--नीति । नितरां प्रकर्षेणेलथेः । यथा दर्शिते हेत्वाभासा न प्रादुष्यु- 
स्तथेति यावत् ॥ अथ वा--निदर॑नं दृष्टान्तकथनम् ; गौणश्चैष वादः; यथा 

दृष्टान्त उभयवादिसिद्धः, एवं न्यायोऽपि वादिग्रतिवादिसिद्ध इद॒ द्यत इति 

प्रकीपपत्तिः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्याख्यायां गोपाटिकायां 

हितीयः इखोकः 

(- 



१० स्फोटसिदिः [तृतीयः शोकः] 

किं पुनारदं पदं नाम ? शब्दः । कः पुनरिह शब्दोऽभिग्रेतः ? कि 
वणीः ? नेयाह । अपि तु- 

अथौवसायप्रसवनिमित्तं राब्द इष्यते । 

ुर्विदग्धैलियाक्षेपमसहमानश्चोदयति-- किं पृनरिदं पदं नाम इति । किं 

राब्द एव, उत तदतिरिक्तं किंचिदित्यथः । परिहरति--शब्दः इति । न रब्दा- 

तिरिक्तम् , कि तु शब्द एवेव्यथः। चोदयिता आह--कः पुनरिह शब्दोऽभिप्रेतः 

इति । "गोः! इद्यत्र भवतां कः पुनः शब्दतयाभिप्रेतः? इति । स एवाह-कि वणीः 

इति । बणीतिरिक्तस्य रान्द्त्वाभावादिव्यमिप्रायः । परिहरति--नेलयाह् इति । न 
वणौः राब्दतयाभिप्रेता इति परिहतीहित्यथैः । लोकस्य पातनिकमाह-अपि तु 

इति । कि पुनः राब्दतयामित्रतमित्यथः । पूर्वाधमुपादत्त--अर्थति । वं वर्णवा- 

दिनश्वोदयितृत्वे व्याख्या । 

अय वा--वर्णवायुक्तयुक्तिविपयीसितमतिर्वैयाकरणश्वोदयति--करिं पुन- 

रिदं पदं नामेति । ननु व्णीमकमेवेदमिति भावः । परिहताह- शब्दः इति । 
^ येनोचरितेन'' हत्याधुक्तरक्षणो बणातिरिक्त इत्यभिप्रायः । चोदयिताह--कः 

पुनरिह शब्दोऽभिप्रेतः? किं वणी: इति । येनोचरितेनेत्यादिभाप्यमपि वणीविषयमे- 

वेति मावः । परिहतीह-नेत्याह् इति। येनोचरितिनेत्यादिना वणी; र्दः इति 
न भाष्यकार आहेत्यथः । अपि तु इति । कि पुनरनेन भाष्यकार अहेत्यर्थः | 

वणेवादिनश्वोचे एवमथः-पददरिीनामिति प्रस्तुतम् , "गोः" इत्येकं पदम् 
--हत्यादि प्रतीयमानं वा पदं नाम यद्रस्तु, कि पुनरिदमिति । उत्तरं शब्द इति । 

अथ राब्दानुरासनम्'” इत्यत्राधिकृतः राब्द इत्यथः । चेदयति- कः पुनरिति । 
अनेन च “अथ गौसियत्र कः रान्दः' इति भाष्यम्थत उपक्षिप्तमिति वेदि- 

तव्यम् | अत्र ““ येनोचरितेन् ह्याटुक्तमवोत्तरमिव्याह- नेत्याहेति । अपि 

विति व्याख्यातुं पृवीर्धमुपादत्ते-- 
कम सि = पकिव 

, 

१, एवच, तव, 
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यथोक्तम्--““ यनोचरितेन "' इत्यादि । नन्वेवं धूमादयोऽपि धूमकेतनादि- 
प्रत्ययोपददितसामथ्यीतिशयाः शब्दतामर्तुवीरन् , तथकेकवणाश्च तद्विधरम- 
[कियो [ 2 1 (यः 

अर्थाबसायप्रसवनिमित्तं राब्द इष्यते इति । 

इष्यत इध्यत्र भाष्यकारेणेति दशेयितुमुक्तम्-- यथोक्तम् “ येनोच्चरितेन ” 

इत्यादीति । उत्तराधंमवतारयितुं राङ्कामाह-नन्वेवं ....... न्यपदिर्येरन् इति। 

धूमकेतनादिकमेकप्रत्ययेरुपदर्शितं स्वगोचरं सामर्थ्यं येषामिति विग्रहः । सामर्थ्या 
तिद्राया इति पठे बहत्रीहिणा सह कर्मधारयः । धूमकेतनादिप्रत्ययोपदरित- 

सामथ्यौ; ; अत एवातिशया इति । अतिशयरन्देनातिरायवन्तो लक्ष्यन्ते । अथ 

वा अतिरोरत इत्यतिरायाः, पचादित्वादच् प्रत्ययः ; अतिञायिन इत्यथः | अथ 

वा॒धूमकेतनादिप्रव्ययैरुपद रितः सामर्थ्यात्मा अतिरायो येषाम् , धूमकेतनादि- 
प्रत्ययोपदर्धितेन सामर्ध्येनातिशयो येषामिति वा विग्रहः । हेतहेत॒मतेर्भैदद्रैयधि- 

करण्यमभेदोपचारात् सामानाधिकरण्यम् ; वैयधिकरण्येऽपि दर्गितः सामर्ध्यनाति- 

दाय इति वा विग्रहः । भावान्तरेभ्योऽतिरायः यनातिरशयेन स्फोटस्य रब्दता 

सोऽतिृरायो धूमादिष्वप्यविरिष्ट इत्यनेन दशितम् । येनोचरितेनेत्यादुक्तं यत् शब्द 

लक्षणम्---अथीवासायप्रसवनिमित्तमित्युपक्षिप्तम् , तस्यात्र समन्वयो विग्रंहादिना 

दरित इत्यनुसन्धेयम् । एतचोक्तम्-- 

(“अगन्यादीन् गमयन्तोऽपि राब्दा धूमादयो न हिः, । इति । 

एवमतिन्यापतिददिता । अव्यापिमपि दरीयति-तथति । एकैके वणा इति विग्रहः | 

तद्धिघर्मतया उक्तटक्षणशब्दयैटक्षण्येना्थप्रल्ययोपदररितस्ताम्यामावादियधः। तथा 

राब्दतयेदयर्थः । तदप्युक्तम्-- 

८४न चाप्रत्यायकत्वात्स्यादे कवर्णष्वराब्दता ।' इति । 

१, विग्रहाधीन क, ख, २. अत एवोक्तम् ; क, 
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तया न तथा व्यपदिश्येरन् । अन्योऽपि वाचकः सङ्गतिसंवेदनसमयत- 
श पुरः श्रवणेन्द्रियावसेयोऽपि न शब्दः" इति निगचेत, पाच्च तथोच्येत ; 
तत्र "गौः इत्येष शब्दोऽशब्दश्वापद्येत । न चेदं चतुरश्रम्; रोका 

~~~ ---~-~~-------~~ -~---~ ~~ ~~~ -----~---- --~~ -- ~ ~~ ~~~ --~---- ~ त भजन 

दोषान्तरमाह--अन्योऽपि .... ... अराब्दश्चापद्येत इति । अन्योऽपि वाचक 

इति । एकैकवर्णेभ्योऽतिर्क्तिः समुदायः, ततोऽप्यतिरिक्तिः स्फोटात्मा वा यो 

वाचकत्वसंमतः शब्द हव्यः । सङ्गतिसवेदनसमयत इति । सम्बन्धौत्पत्तिकःववा- 

दिनां सङ्गतिसंवेदनात् कृत्रिमसम्बन्धवादिनां समयादिति । अथ वा सङ्गतेः 

संवेदनात् समयाच्च, ग्रहणादुपदेाच्ेति । 

अथ वा सङ्घतिसवेदनकाठादिल्यथैः । सङ्ग तिसवेदनसमयस्येति वा पाठः; 

अर्थस्तु पूषवत् । चशब्द उत्तरपेक्षया । पुरः पुरस्तात् । श्रवणेन्दियावसेयोऽपीति । 

अनेन शब्दशब्दप्वृ्य्तां सुचयति । यथोक्तम्-- ̂  श्रतरम्रहणे ह्ययं रोके 
शब्दशाब्दः प्रसिद्धः! इति । न शब्द इति निगयेतेति । अथप्रत्यायकत्वाभावात् । 

पश्वन्चिति । सङ्घ तिसवेदनसमयानन्तरमिव्यथः । तथोच्येतेति । शाब्द इति व्यप - 

दिख्येतेव्यधः । तदप्युक्तम्-- 

1 ५४न च प्रागविज्ञानच्छोत्रमराह्ये न रान्दधीः । 

न चार्थज्ञानतः पश्वादश्रौत्रेऽपि च उनब्दता ॥|'' इति । 

ततः किमिल्युक्तम् तत्रेति । तथा सतीत्यथैः । गौसि्यिषर खब्देऽशब्द धापचेतेति । 

यो गौरि्येष राब्दः सोऽयाब्द श्वापदेत; श्रवणेन्द्ियावसेयोऽपि न शब्द इति 

निगयेतः इत्येतदृदूषणम् , न (पश्चाच्च तथेोव्येत' इध्येतत्--इष्यनेन दरितम् । 

[कि 

अथ वा-गौखियिष इव्युदेश्यं राब्दोऽरानब्दश्वेति विधेयम् । इदानीं 

पुरःश्रवणेत्यपि पश्वादेत्यपि दयोरपि दषणत्वमेव । न हि नियतरान्दत्वरालिनो 

नित्यस्य च रब्दस्य कारुमेदेन राब्दत्वाराब्दत्वभाक्त्मुपप्यत इति । अक्ति 

चेत् तत्राह--न चेदं चतुरश्रम् इति । इदमिति धूमादयोऽपै्येतत्तयैकैकेवयेतच्च 
त मा ०० 

१, ततो व्यतिर्क्तिः. ख. २. वादिनामसङ्गति--क, ख, 
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दि शन्दा्थसम्बन्धः; लोके च श्ेत्रन्दरियविज्ञेयमात्रालुपातिनी 
। अतः श्रवणग्रहणतेव शब्दलक्षणं न्याय्यम् । वणौ एव 

शब्दलक्षणमनुपतन्तीदयभिषेयधीहेतुभावमनुपयन्तोऽपि ठोकप्रसिद्धेस्त 
शब्दाः; तदतिरिच्यमानररी रं॑त्वथवस्तु समुपेतसत्वाभिषातृभावमपि 

-शब्दः इति व्यपदेशमनुपतितुमर्हति, ठोकप्रसिद्धिविरदात् ! 
+~ -~--- ~ ~+ ~~~ =-= ~ ~ 

यो ऽपीव्येतच्च त्रयमित्य्थः । करणमाह--लोकाधीनावधारणो... . .. 

दधिविरहात् इति । ोकाधीनेति । "° सिद्धे राब्दाथसम्बन्धे' “लोकतः” 

८८ छोके येष्वर्थषु"' इति चाङ्खगाकरणात् । ततः कि 

त भुवनम् ; तत्रापि ब्ृद्धव्यवहारस्थानं जनो वा । स च व्यवहर्वृभूतः, 

राघीनत्वात् सम्बन्धावधारणस्य । अत्र रोक्येते राब्दाथोविति वृद्धन्यवहार् 

बा छोकः, व्यवहतृसमुदायो वा । यथोक्तम्-- 

“‹ पूवप्र॑वन्धशन्दार्थसम्बन्धज्ञाः प्रयुञ्नते । 

ये राब्दं यत्र तस्याः स पाश्चसर्निरूप्यते ॥ 

अदृष्टम्यवहारस्य शतकृत्वोऽपि श्रण्वतः । 

» न कस्यचित् स्वतन्त्रस्य राब्दात् स्यादथनि्णयः ॥ 

लोक्येते चात्र शब्दाथौ लोकस्तेन स उच्यते | 

म्यवहारोऽथ वा वद्धव्यवहतृपरम्परा ॥ ›' इति । 

नमवधारणं यस्येति बहुत्रीहिः । रब्दाथसम्बन्धः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः 

}; सम्बन्ध इति वा । म्रत्रन्दियविज्ञेयमात्रानुपातिनीति । शरत्र॑संज्ञिते- 

यद्टिज्ञेय॑वस्तु तन्मात्रानुपातिनी, न तब्यतिर्किानुपातिनीति । शब्द् 

त्तिरति । गन्द इति रान्दस्य प्रवृत्तिरेति । अत इति । यतः श्रोत्रन्धिय- 

यमत्रानुपातिनी, अस्मात्कारणादिष्यथेः । श्रवणग्रहणतेवेति । ग्रहणरान्द 
साधनः । एवकरेणाथनोधकत्वे शाब्दत्वं च व्यावरत्रयति, “श्रोत्रम्रहणे ह्यर्थ 

{; प्रसिद्धः" इत्युक्तत्वात् । शब्दलक्षणं न्याय्यमिति । राब्दस्य ठक्षणं 

१. पूर्प्रसिद्ध--ख. २. संक्ञकेन, ख. * 
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सजातीयविजातीयव्यावर्तकं रूपम् , न्याय्यं न्यायादनपेतम्। लोकानुसारो हि परमो 

न्याय इति मावः । वणौ एव चेदं शब्दलक्षणमनुपतन्तीति । न स्फोटात्मा, 

न च धूमादय इति । तद्युक्तम् । “ते च श्रोत्रग्रहणाः' इति | व्याख्यातं च- 

८८ परस्परानपेक्षाश्च श्रोत्रबुद्रया स्वरूपतः | 

वण एवावगम्यन्ते न पूवौपरवस्तुनी ॥ '” इति । 

पूर्ववस्तुनिराकरणेनात्र वणीवयवा निराकार्यतया प्रतिज्ञाताः ; अपरवस्तु- 

निराकरणेन च गत्वमत्वमवयवी गोशब्दत्वे समुदायस्फोटात्मा च निराकाय॑तया 

प्रतिज्ञाता वेदितव्याः । सवे चेदं पृर्वापरतया वर्गाकृत्य पूवपरवस्तुनी इति 

द्विवचनं प्रयुक्तम् । रब्दत्वन्यावर्तनं प्राभाकरमताुसरेण । ततः किमिल्याह- 
हव्यभिधेयेति । इति हेतोरमिधेयविषयां धिये प्रति हेतुभावमनुपयन्तोऽपि अनुप- 

गच्छन्तोऽपि छोकग्रसिद्धेः कारणात् त एव वणौ एव शब्दाः उाब्द शब्दवाच्याः । 

अनुपयन्तोऽपीव्यन्गीकृव्यवादः । 

अथ॑ वा उभयी हि वणौवस्था, कचिदभिपेयधीहेतुभावं नोपयन्ति 
यंथेकेकवणाः; कचिच्योपयन्ति यथा गौरिव्यादि साहित्ये । तत्र यदि भवदुक्तयुक्त्या 

सादिव्येऽपि नोपयन्ति , तथापीति व्याख्येयम् । तदतिरच्यमानरारीरं विति । 

व्णीभ्योऽतिरिच्यमानरूपमिति । अथवस्तिति । दयी हि षस्तुखितिः- रब्दोऽ- 

श्चेति । तत्रेदमर्थवस्वेव; न राब्दवस्तु, छोकप्रसिद्धिविरहादिद्यमिभ्रायः ! समुपेत- 

तत्तवाभिधातृभावमपीति । समुपेतावद्गीकृतौ सच्छाभिधातृभावौ सद्धाववाचक- 

भावौ यस्य तत्तथोक्तम् । रोषं घुगमम् । तदप्युक्तम्-- 

‹“तस्माच्छोत्रपारच्छिन्नो यदर्थं गमयेन्न वा । 

सर्वथा तस्य शब्दत्वं लोकसिद्धं न हीयते ॥ 

यदि त्रथगता शक्तिर्न स्यादस्य ततः पुनः । 

वस्त्वन्तरं प्रकल्प्येत विना ञन्दग्रसिद्धतः ॥' इति । 

१. न्यायोर्पेतम्, ख. 2, 711४त। अथवा, ख, 
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तदिदमनिरूप्तिपरावरस्य परिचोदितम् । तथा हि- 

तदेतत्परकरमापक्षं भाष्यक्रृतपत्यपीपदत् ॥ ३ ॥ 

गोरिलयत्र कः शब्दः" इति हि प्रकमः । तत्र च नानाजातीयाथमात्रो- 
रागां प्रख्याम् इति' परेण गोश्चब्दन निर्दिशति; ट्टो हययमितिदयब्दो 
1 क कककनणछयक 

--तदिदमनिरूपितपरावरस्य इति । न निरूपितः परो म्रन् 
ग्रन्थः, अवरश्वाधस्तनो ग्रन्थो येन चोद्यवादिना स तथोक्तः | 

्रितिनेलेतावन्मात्रं गृहीतम् , न तस्य पौर्वापयीटोचनेन तात्पय निरूपितम् । 
त्वोदितं चोयम् । तथा हि--इ्युपस्कारः । उत्तराधमुपादत्ते- 

तदेतव्प्रकमापेक्ष भाष्यकृत्प्रयपीपदत् । 

तदेतदिलयेको निर्देशः । यदेतदथावसायप्रसवनिमित्तवं राब्दटक्षणम् तदेतस्प्रकम- 

भाष्यकारः प्रतिपादितवान् । प्रकरमवेक्षमिलत्र प्रक्रमं दरौयति-- 

अथ गोरियत्र कः शब्दः इति हि क्रमः इति । प्रक्रमादिति पे ल्यन्टेपे 
}\ प्रक्रममपेश्षयेलथः । तथा च प्रक्रमपक्षमिलस्य कृत्लस्य व्यास्यानमेतत् । 

स॒ प्रक्रमः, तमपेक्षय वा प्रय्पीपदत् ; ततः किमित आह-- 

च नानाजातीयाथमात्रोपहितोपरागां प्रख्यम् ‹ इति ̀ परेण गोशचब्देन 
इति । तत्रेति । अथ गौरियत्न माप्य इव्यर्थः । नानाजातीये- 

त्रिणोपदहित उपरागो यस्या इति विग्रहः । अर्थराब्दो वस्तुवचनः, जाति- 

यावर्णस्फोटसाधारणत्वात् । उपरागस्योपहितत्वं कृतत्वमेव, उपरागस्यो- 

रानत्वात् पाकं पचतीतिवत् । 

अथ वा--उपराग आकारमेलनम् ; स चाथमात्रोपहितः, न स्वाभाविक इति । 
श्रस्यां प्रतीतिम् । इतिपरेणेति । इतिः परो यस्मादिति बहुत्रीहिः । गोशब्देन 

गोप्रातिपदिकनिष्पनेन रन्देन भनोः'. इति--इति । निर्दिशति अभिधत्ते । इति- 
= प्रस्यानिरदेरकत्वं निदरयन्नाह--ष््टो ह्ययमितिशब्दो विन्ञान- 

प्रयोगः इति । विज्ञानमात्र प्रयोगो यस्येति बहुत्रीहिः । विज्ञानरनि्देशमात्नप्रधान 
वा पाठः । विज्ञानस्य निर्देरो त्िज्ञाननिर्देशः विज्ञाननिर्देडामात्र प्रधानमीप्तितं 
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विज्ञानमातरभ्रयोगः यथा 'गौः' इति मेऽभवदिति । तामेव च “इति! शब्दनि- 

दिष्टं प्रल्याम् “अत्र इति सर्वनान्नाधिकरणतया परागूश्चयाधेयमुपरक्षयितुम् ! 

तयल्याप्रातिभासि च जातिद्रन्यगुणाक्रियावणेरफायातमकमनेकमाधेयम् ; ततः 

शब्दं निधौरयितुमनाः एृच्छति--““कः शब्दः'' इति । यथा क इद् शालाया 

यस्येति बरहु्ीहिः । उदाहरति--यथा "गौः, इति मेऽभवदिति ईति । 

गवयं पश्यतो मे गौरेति विज्ञानममवदिति यथेवयथः । 

अथ वा द्येको वदति-मया हि गवयसदशी गौरति श्रुतं नागरिकवः 

चनात्; तद्रखन्मे पूर्ममदष्टामपि गां पर्यतोऽन्यानपेक्षभव गैरितयिवामवदिति 

यथेति । ततः किमिव्याह-- तामेव च इतिः शब्दनिर्दि्टं प्रख्याः 

८अत्र ' इति सर्वनाम्नापिकरणतया परागरशयाधेयमुपलक्षयितुम् इति 

दिशतीलत्र परामृशतीत्यत्र चाधिकारात् मष्यक्ृदिति सिध्यति । किमः 

पुनः इतिशब्दनिदिं्टमिव समैनाप्नापि परादात, अत उक्तमधिकरणतयेति 

इतिशब्दो हि स्प्रविभक्तिसावारणः ; तेन तन्निर्दिष्टां प्र्यां सर्वनाम्न 

सप्म्यन्तेनाधिकरणतयावच्छिय परामृातीति । अध्रकश्णतया परामश्श्च : 

तन्मात्रप्रः, किं तु तद्रतमाधेयमेवोपलठक्षायेतुमिति । अधिकरणधियरान्द।भ्यां 

लक्षणानिमित्तं सम्बन्धोऽपि सूचितः । एवं गोर्ि' हेव्यतबयास्यातम् ; 

शब्दः” इत्येतय्यल्यातुमारमते--तत्मख्याप्रतिमासि-~-------^. देवदत्त इति 

इति । तस्याम् इतिरब्दनिर्दिष्टयां प्रल्यायाम् प्रतिमासि प्रतिभासमानमिलथैः । 

अनेन चाधारायेयभाव हदशो मौणोऽत्र विवक्षित इति दितम् । जातिद्रन्यगुण- 

क्रियाबर्णस्फोटामकमिति । 

(्गुणानामाश्रयो द्रव्यं कारणं समवायि वा ॥' 

(कणो व्यतिच्किते जातिमात्राश्रयो गुणः । 

८“कस चासमवायि स्यात् यत्संयोगविभागयोः ।"' 

५सामान्थं निद्यमेकं सदनकसमवायि च ।'' 
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इति । श्रयय एव वा प्रयेतव्योपटक्षणप्रवणतया निर्दिश्यते । 
दुपश्षितं यत्तत् अत्र' इति निधोरणसपम्या शब्दनिधौरणाय निर्दिरति । 

----~ ~~--~~-~---------~-~---~------~-~ 

गकारादयो वणौः पदं वाक्यं च स्फोटः; एतच प्रकृतविषये भाष्यत 

एव द्रष्टव्यम् । अनेकमाधेयमिति । गोसियेकवचनान्तामिषेयस्यैकसाद पियमि- 

व्येकवचनम् । तस्य नानाजातीयत्मकलवात् अनेकमि्युक्तम् । तत इति । अधे- 

यस्यानेकल्वादिलथेः । शाब्दं नि्धारयितुमनाः अनेकात्मकादाधेयनिष्कृष्य शब्दं 

्राहयितुकामः । अथ वा ततोऽनेकस्मादाघेयाच्छन्दं निर्धारयितुमना भाष्यक्रखुच्छति 

 --कः शाब्द इति । अस्यां प्रख्यायां प्रतिभासमानानमाघेयानां जालयादीनां मध्य 

कः राब्द् इव्यथः । अत्रेव टष्टान्तमाह--यथेति । यथेव हि क इह रालायामिति 

राखराब्दः रारुयस्यपुरुषोपलक्षणाथः राराखानां पुरुषाणां मध्ये को देवदत्त 

इति प्रश्नामिप्रायः, एवं गौखि्यत्रपि सवनाम्ना प्रष्याया अपिकरणवनिरदे- 

रोऽधिकर्त्योपरक्षणा्थः ; तसप्र्याप्रतिभासिषु च जातिद्रव्यगुणक्रिया- 

वर्णस्फोटात्मकेष्वनेकेष्वाधेयेषु कः रब्द इति प्रश्नाः । एवे तावत् इति- 

राब्दस्रनाम्नेरेकविषयत्वमङ्गीकृत्याधि करणत्स्य विभक्तयथ॑स्यधरेयोपटक्षकतय। 

भिधानमिति कृत्वा अधेयस्य च निधौरणावधितमार्थिकमाश्चिल व्याद्यातम् । 

सम्प्रति प्रकारान्तरेण व्याचष्टे--श्रयय......---.. निर्दिशति इति । 

प्रयय एवेति । प्रथमं तावद्रौरिति गोरब्दनिर्दिटेः प्रव्येतन्येः इतिरब्दनिर्दि्टः 

प्रत्यय उपलक्षितः; युमः स एव प्रत्ययः प्रव्येतव्योपरक्षणाथः इति एवकरेण 

सूचयति । अथवा-दंतिप्रातिपदिकोक्तः प्रत्यय एव प्रधानभूतः) न पुनः “अत्र इति 

निर्दिष्टमधिकरणवमङ्घमिति । अत्रापि प्रत्ययप्रव्येतग्यशब्दाम्यां सम्बन्धः सूचितः । 

प्रततम्योपलक्षणप्रवणतयेति । न पूर्वैवव्छप्रवणतयेति । निर्दिर्यते इतिशब्देन । 

तदुपरक्षितं यदिति । प्रत्ययोपलक्षितं जाव्या्नेकातमकं यद्वस्तित्यथः । तदिति । 

निर्दिशतीदयन्वयः । भाष्यकृदिति कसिध्यति । केन निर्दिशतीव्यत उक्तम् अत्रेति 

इति । एषा च सप्तमी नाधिकरणे, कि तु निधीरण “एवेति सूचित्तम् निधौरण- 

१. विधान. क. 

(--3 
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एवंगते च प्रकृतप्रययभ्रतिमासिष्वेवार्थीहेतोः शब्दत्ममवधायेते इति 

कुतोऽन्यत्र प्रसङ्गः ?न हि--क इह शाकायां कठः £ इति, यः 

कुण्डली-इत्यञ्ञासाधिकरणे कुण्डङिनि सम्प्रययः । उपलक्षणत्वाज्नाथंप्रत्य- 
~~~ -~-~~------~-~--------------~-----*~--~----~-“~------- [रि अ ` 9 

सप्तम्येति । शब्दनिर्धारणायेति निघीरणसप्तम्यज्गीकरणस्य सामञ्जस्यं दशयति । 
पूवम् “त्यत्त' इतिराब्दसामञ्जस्थम् , इदानीम् “अत्र कः' इति सामञ्नस्यमिति 
तुल्यबर्त्वाद्याख्ययोर्विंकल्पः । एवं तावत् “अथ गौरित्यत्र कः राब्दः' इति प्रक्रमः; 

तस्य चेषोऽथः; इटश्च प्रश्नमपेक्ष्य येनोचार्तेनेति परिहार इति व्याए्यातम् 

इदानीमनेन पूर्ोक्तदोषपरिहारो यथा मवति तथा व्याचष्टे---एवंगते च 

.... -...सम्म्रययः इति । एवंगत इति । चोचभाष्यस्येवमर्थऽवगते सतीत्यथः । 

प्रकृतप्रल्ययप्रतिभासिष्वेवेति । प्रकृते प्रक्रान्ते गोरेति प्रयये प्रतिभारसिष्वेव 

जालयादिषु मध्य इति, नान्येषु वस्तुष्िति । अर्थधीहेतोः राब्दत्वमवधा्यैत इति 

प्रकृतप्रत्ययप्रतिमासिषु यो ऽयर्धीहेतुस्तस्यैव राब्दत्वमव्रधा्येते “ येनोचरितेन "' 

इति भव्येणेति । एषां मध्ये कः शब्द इति पष्ट एषां मध्ये एवंरूपः- इत्युत्तरं 

सङ्गच्छते । इति कुतोऽन्यत्र प्रसङ्ग इति । इति हेतोः कुतोऽन्यत्र धूमादौ ,शब्दत्व- 

प्रसङ्गः । प्रसङ्गशरन्दानन्तरमिति राब्दश्वेत् तदा अन्यत्र प्रसङ्गः --इति ज्ञानं 

वचनं वा कुत इति । एतदेव दृष्टान्तेन द्रढयननाह-- न हीति । क इह रारायां 

कटठटः--इति चोयस्य परिहारात् यः कुण्डीा-इत्थेवरूपात् अदाराधिकरणे 

कुण्डठिनि संप्रत्ययो न हि भवतीति । 

एवं तावत् नन्वेवं धूमादयोऽपि इव्युक्तातिन्य्तिः परिहृता । अन्योऽपि 

वाचकः--इत्यादुक्तं परिदरनाद-उपटक्षणत्वाचाथप्रययस्य. ..-.-.... ~. 

कठताम् इति । यत्परमेयमनुप्रविदय प्रतिपादयति, तद्छक्षणम् यथा सम्यगनुभव- 

साधनत्वं प्रमाणताम् ; यद्ननुप्रवि्य प्रतिपादयति, तदुपलक्षणम् यथा काक- 

निख्यनं देतदत्तगृहस्य । अत्र च प्रक्रमपक्षत्वादुपलक्षणस्यैवापिक्षा, न रक्षण- 

स्येव्यमिप्रायेणोक्तम्---उपठक्षणत्वाच्ार्थप्रव्ययस्येति । संविद्रैकल्यादिति । सम्बन्ध- 
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संविदरैकल्फादमुपजनयन्नप्यथप्रत्ययं न श॒ब्दतां जहाति यथा विमुक्त- 
7; कठताम् । अन्वाख्येयशब्दलक्षणं चार्थप्रययः, “अथ शब्दानु- 

" इति प्रक्रमात् , तस्य च निर्िज्ञासनात् ; एकैकवर्णैषु चाप्रयाय- 
नान्वाख्येयता ; शब्दमात्ररक्षणं तखनुपकारकमेवेति न ते शब्दताम- 

विद्रिकल्यादिति सिध्यति । अनुपजनयन्नप्यर्थप्रययमिति । उक्तखूपविकटो- 

ऽपील्थः । न शब्दतां जहातीति । टोकसिद्धां शब्दतां न परिस्जति । अल्लापि 

इ-- यथेति । न जहातीयेव । एकैकवणाश्चयेतत्परिहराह-- 

यशब्दलक्षणे.... ... ~. शब्दतामतिपत्स्यन्ति इति । अन्वा- 
राब्दलक्षणमिति । खक्षणराब्दनोपलक्षणमेव विवक्षितम् । अनेन चार्ष- 

व्या्यानान्तरमुपक्रान्तमिति वेदितव्यम् । कुतो ज्ञायत इति चेत् 

 ; अन्वाख्यानं ह्यनुरासनमिति मावः । यदन्वाख्येयत्वेन राे- 

तं तस्यैव लक्षणे शाक्लोपयोगि, नेतरस्येति भावः । 

यद्प्यन्वाख्येयशब्दाधिकारस्तथापि “अथ गोचयित्र कः शाब्दः! इत्यत्र 

दि रान्दमात्रे जिज्ञासिते स्यात् तदा “ येनोचरितेन ” इति शन्दमात्ररक्षणं 

| इति राङ्कयेतापि, न चैवमिदयुक्तम् --तस्य च निर्जिज्ञासनादिति । अन्वा- 

मेयरब्दस्येखथः । निर्जिज्ञासनादिति । निष्कृष्य ज्ञातुमिष्टतवादिष्यथैः । अथ 

रेयत्र कः रान्दः!› इति भाष्ये हि “केषां राब्दानाम्” इति प्रष्टा "लोकि 

कानां वैदिकानाम्'' ह्याघुक्ला रोकिका वैदिकाश्च विभञ्य दिताः । “तत्र 

गौरः पुरूषो हस्तीयेवमादयो ठोकिकाः'› इत्युक्तम् । तत्र ठोकिकेषु प्रथम- 

[पन्यस्तेषु “'गौरियत्र कः शाब्दः इति जिज्ञासा अथेदयादिभाष्येणोक्ता, 

[अन्यस्य काकदन्तवद जिज्ञास्यतादिति भावः । 

ननु वणनामेवान्वाख्यानं प्रतिज्ञातम् , त एव च निर्बिज्ञासिताः, अत 

१--एकेकवर्णेषु चेति । एकैकवर्णेषु च नान्वाख्येयता कुत श्यक्तम् अप्रत्याय- 

ष्विति । अप्रयुक्तो हि शब्दः; न चाप्रत्यायकेरथः सिध्यतीति । एकेकम्रहणेन 
[पी 
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च वर्णसमुदाये स्फोटे वान्वाख्येयता संभवतीति सूचयति । ननु वैरोषिकदिव- 

च्छब्दमात्ररक्षणे कतुमुचितम् , न तद्विरोषटक्षणमात्रम् ; सामान्यलक्षणपूषकं च 

विशेषलक्षणं वक्तुमुचितम् यथा “गुणानामाश्रयो द्रव्यम् “तत्र गन्धवती 

भूमिः" -- इत्यादि । अत आह--शब्दमात्रेति । अनुपकारकमेवेति । न छययं 

भाष्यकारः प्रमाणादीनि पदार्थान् वा ठक्षयितुमभिप्रवृत्तः, कि तु साधुशब्दान्वा- 

ख्यानाय । न च सामान्यटक्षणपेक्षा तस्य टोकसिद्धत्वात् | श्रोत्रप्रमयो गुणः 

राब्द॒ इति । यथोक्तम्-- 

“भनेत्राययेकाक्षगम्यत्वमथते सति रक्षणम् । 

रूपस्य च रसस्यापि गन्धस्य स्प्रान्दयाः ॥' इति । 

अतो यदन्वास्यानायोपयुञ्यते तदेव लक्षयितुमुचितमिति तदेवकृतमिति भावः । 

ईति न ते राब्दतामतिर्व्स्यन्तीति । यतो न राब्दमाल्लक्षणमनेन क्रियते कितु 

अन्वाख्येयरब्दलश्चषणं न चैककवणौ अन्वाख्येया इति सितमित्यतो हैतर्नैव त 

एकेकवणो ट कम्रसिद्धां ब्दत्वसमवायकृतां गब्दशब्दवाच्यतामतिक्रामन्तीति । 

तदतिरिच्यमानदारीरं विवित्यादिनोक्तमनुभाषने -- यदप्युक्तम् सतोऽपि धणीति- 

रोकेणोऽथज्ञानहेतोने शब्दशब्दवाच्यता , शन्दप्रसिद्धयमावादिति । तदति- 
रिच्यमानरारीरं त्वथवस्तु समुपेतसच्वाभिधातृ भावमपीत्यस्यानुभाषणम्-- सतोऽपि 

वणीतिरेकिणोऽध्ञानहेतोरति । न शब्द इति व्यपदेशमनुपतितुमर्ह तीत्यस्यानु 

भाषणम्--न राब्दराब्दवाच्यतेनि । टोकग्रसिद्धिविरहादिव्यस्यानुभाषणम्-- 

रान्दग्रसिद्धवभावादिति । शब्द इति प्रसिद्धयमावादित्यथः । 

अथ वा शाब्दस्य; रन्द इति शब्दस्य तसन् प्रसिद्धथभावादिति । 

अथ वा ङाब्द ईति मवप्रघानो निर्देशः ।' तस्मिन् शब्दत्वस्य प्रमाणान्तरेण 

प्रसिद्धधभावादिति । गब्दत्वेति वा पाठः । इतिशब्दः प्रकारार्थः । उक्तमिद्यनेन 
[ ० 
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न्ति । यद्युक्तम् सतोऽपि वणातिरेकिणोऽथैज्ञानरेतोमं शब्दशम्द- 
श॒ब्दप्रसिद्धवयभावादिति । अदो ठोकराल्ञप्रसिद्धयोः परः परिचयः 
न शृ्टम् ““शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे" “भावाथीः कर्मशब्दास्तेभ्य 

बन्धनीयः । परिहरति--अहो ! टोकशा्चप्रसिद्धयोः परः परिचयः इति । 
इत्याश्वरथ । ठोकग्रसिद्धिः रा्रप्रसिद्धिश्च योकराल्लप्रसिद्धी तयोरति षष्ठी 

नप्तमी चा । परः परिचय इति महानम्यास इत्यर्थः । अनेन च वैपरीत्यं लक्षयति 

तरे घीरशब्दवत् उपहासारथश्चेवं प्रयोगः । अनेन चानिरूपितपर।वरस्येत्येत- 

स्मिन् विषये न निरूपिताः परे शाखकारा; प्राञ्चः अवरेऽवतना लोकिकाश्च 

नेति व्याख्यातमिति वेदितव्यम् । प्रक्रमपेक्षमिव्येतदपि । रोकशाल्लप्रसिद्धौ हि 

[पदार्थतत्वप्रतिपादनस्योपक्रम इति भावः । 

कुत इव्याह--यदिदमपि.....--.-. ~ आचष्टे इति च इति । 

यदित्यन्ययम् , यस्मदिव्यथेः । अहो ठोकेत्यनेन संबन्धः । तस्य चायमथ । 

तदप्ययुक्तं खोकराप्रसिद्धिविराधादिति । रोकशाख्रप्रापिद्धिविरोधे कारणमुच्यते 

- -यदिदमपीति । इदमिति निर्दिष्टं त्रेधा वक्ष्यते । दृष्टमिव्यत्र एववादिनेति 
तिध्यति । पस्विय इत्यतैवंवादिन इतिवत् अपिरान्देनातिस्थूतां दशयति । 

ोकम्रकिद्धिमाह-- शब्दादिति । हेतौ हि पञ्चमी । हेतुत्वं चारथप्रतिपत्तौ 
 स्फोट!दन्यस्य न संभवतीति वक्ष्यते । अतः स्फोटविषयोऽय राब्दराब्दप्रयोग 

इति मावः । प्रतिप्ामह इत्यस्यानन्तरमितिराब्दो दर्न्यः । 

मीमांसादाखप्रसिद्धिमाह-भावाथा इति । एतन्नानाकमैलक्षण आद्य 

सूत्रम् । “श्येनेनाभिचरन् यजेतःः ““चित्रया यजेत पञ्कामः: इत्याद्यदाहरणम् । 

अत्र सन्देहः---किं भावरब्देम्योऽपूवप्रतिपत्तिः, उत द्रव्यगुणरब्देभ्य इति । किं 

ताव्म्रा्तम् £ भावशब्देम्यो वा द्रव्यगुणशब्देभ्यो वेति विकल्पः, व्िरेषामावात् 

इति प्राप्त उक्तम् ““मावाथोः कमंशब्दास्तेम्यः किया प्रतीयेत एष ह्यर्थो विधीयते? 
इति । भवन्ति केचित् कर्मराब्दा न भावार्थः, यथी श्येनैकत्रिकादयः । केचि- 

द्वावाथ। न क्शब्दाः यथा माव इत्यादयः । तत्र ये मावाथीः कर्मरब्दाश्च 

१, धीरे कातरशब्दवत् , ख, २, यस्मह्दि्थः, खः 
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क्रिया प्रतीयेत" इति “भावमास्यातेनाचष्टे" इति च । भोतग्राह्यतापि च 
० 1 

यजेत जुहोतीत्येवमादयः राब्दास्तेभ्यो ब्याब्त्तास्तेम्य एव क्रिया प्रतीयेत 

यजेतेत्येवमादिभ्यः । कुतः ? मावार्थलरदिव । य आहूः--किमपि भावयेदिति 

ते खर्गकामपदसंबन्धात् स्वग भावयेदिति ब्रूयु; । तस्मत्तभ्योऽपूथक्रिया प्रतीयेत । 

कुतः £ एष ह्यर्थी विधीयते यागेन स्वगे भावयेदिति । यस्य च शब्दस्यार्थेन 

फटे साध्यते तेन पूवं कृत्वा नान्यथेति ततः अपूवै गम्यत इति । शछोकश्च-- 

८५ भवाथौः कर्मशब्दा ये तेम्योऽपुवंकरियागतिः । 

तैः कुर्यायजिना स्वगमेष ह्यर्थो व्रिधीयते || ' ' इति । 

अत्रापि भावाथी इति भवोऽर्थो येषामिति विग्रहः । वाच्यवाचकमावश्च शन्दा- 

धयोः सम्बन्धः; वाचकत्वे च स्फोटामन एव संभवतीति तद्विषयता । तथा कंम- 

राब्दा इति । कर्मणरराब्दाः कर्मशब्दा वाच्यवाचकमावश्च सम्बन्ध इत्यादि पूवेवदृष्ट- 

व्यम् | तथा तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतेति हेतुत्वनिर्देशात् स्फाटगाचरमेव । तथेष ह्यथ 

विधीयत इत्यत्रापि स्फाटगोचरता । निरुक्तराखप्रसिद्धिमाह-- भावमिति । तत्र हि 

(“चत्वारि पदजातानि, नामास्यते चोपसगनिपाताश्च । तानीमानि भवन्ति । 

तत्रेतन्नामाख्यातयेरेक्षणं प्रदिशन्ति । भवप्रधानमाख्यातं सच्ग्रधानानि 

नामानि । तयत्रोभे मावप्रधाने मवतः । पूवापरीभूतं भावमाख्यते- 

नाचष्टे व्रजति पचतीद्युपक्रमप्र मृत्यपतरगीपथन्तं मूते सत्मूतं सखनामभितरेञ्या 

पक्तेसत्यिद इति। स्वानामुपदेशो गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति मात्रस्य, आस्ते 

दोते व्रजति तिष्ठतीति? प्रन्थः । अत्र भावमाख्यातेनेति तृतीया करणवाचिनी । 

करणत्वं च स्फोटस्थेव संभवतीति तद्विषयता पूषैवदूद्रष्टम्या । सम्प्रति रोके च 
रोत्रेन्दियविज्ञयमालानुपातिनाव्येतद्दूषयति--श्रोत्रग्राह्मतापि ..-..--- "^ 

शब्दलक्षणम् इति । अनेन "चानिरूपितपशबरस्येत्येतदस्मिन् विषयेऽपि व्याख्या- 

तम् । न निरूपितानि परसामान्यं सत्तातमकमवरसामान्यानि च गुणवशब्दत्व- 

वर्णत्वानि येन स तथोक्तः 1 श्रोत्रम्राह्मता न शब्दलक्षणमिति सम्बन्धः | 
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स॒त्वगुणत्वशब्दत्थवणेत्वातिव्यापिनी न राब्दरक्षणम् । तथा हि-शब्द्- 

समवायिनः स्वादयः श्रोत्रावसेयाः । न च शरोत्रेणेवेयवधारणम् , वणौनां 
स जाम ज ण णा काण ज ना 

कुत॒ हत्यत्रोक्तम्--प्गुणत्वशाब्दत्ववर्णवातिन्यापिनीति । साब्दव्यतिरिक्तेषु 

सखराब्द् वगुणलव्वेषु शाब्दमतिक्रम्य यतः श्रत्नमराह्यता वतैते, अतो हेतोर्नेषा 

राब्दठक्षणमिय्थः । कथमथरूपाणां तेषां श्रोत्रग्रा्यता? न हि रूपगतं सच्छं 

गुणत्वं च श्रोतरेण गृह्यते । अत आह-- तथा हि--शब्दसमवायिनः स्वादयः 
भ्रोत्रावसेयाः इति । यद्यपि वस्न्तरगतं सं गुणत्वं च न श्रत्रग्राह्यम् तथापि 

रब्दसमवायिनस्तावत्सखादयश्चतरोऽप्यथौः समवेतप्तमवायच्छरत्रेण गृह्यन्त एव । 

यथोक्तम्--“श्रोत्रसमवायाच्छब्दग्रहणं तदाश्चितस्तामान्यज्ञानं समवतसमवायात्,' 

इति । न च ते रब्दात्मानः, शब्दस्य गुणत्वात् तेषां च जातिवाहूणजात्योश्च 

मेदादित्यथैः । 

ननु न श्रेत्रेणापि म्राह्यता श्रोत्रम्राह्यता, रि तु श्रोत्रेणेव ग्राह्यता; 

वणौ एव च तथा ; सत्छगुणत्वयोरिन्दियान्तरेणापि म्रहणात् , अतो नातिव्यततिः; 

भत आह--न च श्रोत्रेणेवेत्यवधारणम् , वणौनां मनसाप्यवधारणात् 
इति । न च श्रोत्रप्राह्यतेदयत्र श्रत्रेणेव ग्राह्यतेत्यवधारणं विवक्षितम् ; अतो 

नातिव्याततिः, सगुणत्वयोश्वक्षुषापि प्रहणादिति वाच्यम् › मनसापि वणोनामव- 

धारणात् । मनोयुक्तानि" हि इन्द्रियाणि लिङ्गादीनि च खकार्याय पयौप्तानि 

मवन्ति । “्युगपञ्ज्ञानानुपत्ति्मनसो लिङ्गम्” इति तस्य स्वज्ञानसाधारण्या- 

दियथः । यदा च ज्ञानं द्रव्यान्तरसंयोगासमवापिकारणकम् अनियते सति 

निलयद्रव्यगतविशेषगुणत्वात् पा्थिवपरमाणुरूपवदिति मनस्सिद्धिः, तदा स्फुटमेव 

सर्वज्ञानसाधारण्यम् । येरपि सुखाय ।परोक्ष्यस्येन्दियग्याप्तत्वादिन्दियतेन मनः 

साष्यते, तेऽपि स्ज्ञानसाधारण्मङगकुर्वत एव । म्रथोक्तम्-- “मनसो वेन्द्र 

यर्योगः' योगः"! इति । _ 

१, सत्वशब्दत्बगुणत्वाति- क. ख, | . >. 
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मनसाप्यवधारणात्। वणते च प्रसङ्गानतिवृततेः । न च संत्वणेव्वा्यपहवः 
साधुः, सवसामान्यापहवप्रसङ्गात्; न हि सामान्यविशेषान्तरकत्पनेऽपि निब- 
न्धनभस्त्यन्यदतोऽनुव्रत्तावमासिनः प्रख्यानात् ; न हि शाबरेयमुपटन्धवतो 
बाहूटेयेऽन्यः पूवौकारावमर्शोऽन्ितावभासास्रकाात् । न च ध्वानिमात्रा- 
दयाव्रत्तः कचटतपेष्वन्वयी न विधते प्रख्यावभासः । व्णाश्चाथप्रयय- 

~~~ 

ननु मनस्सहष़ृतेन श्रोत्रेणैव ग्राह्यता रक्षणमिति चेत्तत्राह-- वर्णैत्वे च 

प्रसङ्गानतिवृत्तेः इति । यदपि श्रत्रेणेव मनसा सहितेन म्राह्यतेति रक्षणे 

सखगुणत्वयोः प्रसङ्गस्यातिवृत्तिवेत् , तथापि वर्णते यः प्रसङ्गः तस्यानतिवृत्ते- 

रनतिक्रमणादिति । चकारेण शब्दत्वे चेति सिध्यति, वर्णत्वशब्दत्वयोः समवेत- 
(र (~ ~ 

समवायेन मनसा सहितेन भ्रेत्रेणैव ग्रहणादिति भावः । 

ननु न सत्वराब्दवगुणत्ववरणीत्वान्यस्माभिरद्गीक्रियन्ते गुरुदशने तेषाम. 

भावात् । अत आह--न च स्वव्णत्वाद्यपहवः...-....- ..-. प्रख्यावभासः 

इति । हेतुमाह-सक॑सामान्येति । यो हि मोत्वादिसामान्याङ्गाकारे हेतुः सोऽवि- 

शिष्टः सत्वादावपि । यत्र न तस्य प्रामाण्यम्; इतसत्राप्यग्रामाण्यापातः, 

अविरोषादिव्य्थः । 

तुल्यत्वमेव दश्यति-- न हीति । सामान्यविरोषान्तरेति । सामान्यान्येव 

विरेषा; सामान्यविरोषाः । सत्ता हि महासामान्यं द्रग्यत्वादीनि सामान्यविरोषाः; 

रान्द्त्वव्णैतवगुणत्वापेक्षयान्तरशब्दः । अथ वा सामान्यानि विरेषाश्च सामान्य. 

विरोषाः । विरेषराब्देन व्यक्तीः परामृरति । सच्शब्दत्वगुणत्वणेत्वजाती- 

स्तदयक्तीश्वपेक्षय सामान्यान्तराणां विरोषान्तराणां च परिकल्पन इति कुतोऽन्यदिय - 

पेक्षायामुक्तम्--अत इदि । अनुवृत्त्यादृत्तेति । सामान्यविरोषेयस्य कभ- 

धारयते व्याब्रततम्रहणमयुदृत्तत्वदाल्यौय । दन्द्रतरे यथाक्रमं सम्बन्धः । 

ननु यत्रैकस्मिन् पेदार्थऽनुभूयमाने पूवेदरोनसम्बन्ध्यवमर्शो भवति, तत्र 

सामान्यमिष्यत एव यथा दाबल्यादिषु । इह त॒ नानात्मस्वेव गकार्या 

न्दियम्रहणोपाभिकमेवःराब्दरान्दभ्रयोगमात्रं बाचक्ोपाधिकमेकवर्णराब्दप्रयोग- 
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मत्रं वा, न तु पूवाकारवमर्योऽस्तीयत आह-न हि शाबलेयमिति। 

अन्वितावभासादिति । अनुदृत्तावभासादिव्यथः । इदमाकूतम्--पूवौकारा- 

वम्रो गकारादिषु नास्तीलस्य कोऽभिप्रायः £ अस्ति हि तत्रपि व्याब्रत्तमनुगतं च 

रूपम् ; तवदि गकारादीनामितरेतरव्याबृत्त आत्मा नान्यत्र प्रति्षन्धीयत इ्युच्यते, 

तदिष्यत एव । न हि गवादिष्वपि व्याब्त्तासप्रतिस्नन्धानमस्ति; यथा तु तत्र स 

एवायम् › इद्यनुगत रूपमवभाव्रसते, एवमिहापि भावान्तरेभ्यो व्याद्ृत्तमनुगतं च 

गकारादिषु रूपसुपख्भमाना न सामान्यान्तरवच्छब्दत्ववणैलसामान्यापहवं कतु- 

मुत्सहामह इति । एवं सत्वगुणत्वयोरपि दरयितव्यम् । निबन्धनकारस्तु केवकं 

वणत्वमधिकृल्याह--न च ध्वनिमात्रात् इति । कचटतपेषिल्युपलक्षणम् , 

पश्चारात्यपि वर्णेषित्यथेः । ध्वनिषु ॒वर्णीषु च र्द्रवम् , ध्वनिमात्रव्याृत्त 

केवल्वणैव्यक्तिन्रत्ि व्णैत्वमिति विवेकः । यथाहुः-- 

(“तद्धि ब॒ब्दत्वणत्वपञ्चाशद्वयक्तिबन्धनम् । 

तथा ्वनिखतद्वेदमहाभूतगुणाश्रयम् ॥'” इति । 

अथ वा कचटतपेषिति बगप्रथमगतजातिप्तमथनाथमुक्तम् । यथाह्ः-“'तथावान्तर- 

जातिरपि वर्भतृतीयेषु गकारादिष्वनुत्ता ककारादिम्यो व्यादृत्त काचिदस्ति, तथा 

वर्मप्रथमेषु द्वितीयेषु चतुर्षु पञ्चमेषु च यथास्वमनुडृत्ताः सन्ति जातयः" इति । 

एवं च ष्वनिमत्राद्यादृत्त इयस्यानन्तरं वर्णेष्वन्वयी ध्वनिम्योऽन्येभ्यश्च व्यावृत्त 

इयर्थतो द्रष्टव्यम् । उपरक्षणं चैतत् वगद्वितीयादिजाते; । अतः श्रो्रम्राह्यता 

तास्प्यतिभ्यापिनीति भावः । प्रख्यावभास इति । अवभास आकारः । एवमन्विताव- 

[क 0००0।11।11 

१. अन्यवर्णेभ्यश्च. ख. 

(-4 
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तुभावमनुपयन्तोऽपि यदि शब्दाः, कामम् ; अन्वास्येयस्त्र्थप्रययेन 
निरूप्यत इत्यदोषः । 

भासादिति | बह्भत्रीहिश्वायम् । अनुव्रत्तव्यादृत्तावभापिन इति मवर्थीयः । अथ वा 

प्रकाश एवावभासः अवभासिन इति णिनिप्रययान्तः । 

नन्वेवमेकैकवर्णेष्वपि शन्दत्वसमवायात् येनोच्चरितेनेति स्फोटस्येव 

दाब्दत्ववणैनं विरुध्यते । अत आह-वणौश्च........ इत्यदोषः इति । 

अनुमनुते-- काममिति । वणीश्वा््रत्ययहेतुमावमनुपयन्तोऽपि कामं शब्दा 

भवन्तु, का क्षतिरित्यथः । 

नन्वेवं छृक्षणस्याग्यापिरेव दोषः, अत उक्तमन्वाष्येयल्विति । अन्वा- 

स्येयस्तु राब्दविशेषोऽप्रत्ययेनोपलक्षणेन निरूप्यते प्रतिषायते, न तु राब्द्- 

मात्र छक्षणेन ठक्ष्यत इति । अनेन च~-अन्वख्येयराब्दलक्षणं चारथप्रत्ययः ; अथ 

शब्दानुशासनमिति प्रक्रमादिति याध श्ोकन्याए्या, सैवासिन् विषये पुनरपि कृता 

सम्प्रत्युत्यिताशङ्कापरिहाराथमुत्तरम्रन्थोत्थानाय चेत्यनुसन्धेयम् । इ्यदोष इति । 

भतो नाग्यातिदोषस्तावत् । यच नन्वेवं धूमादयोऽपीव्यारभ्य दोषजातमुक्तं तदपि 

न किंश्चिदस्तीत्यथैः । 

पवार्धनह भाष्यस्य तवद््रस्तावना कृता । 

उत्तरार्धन तत्रोक्तदोषपश्चकवारणम् ॥ 

इति परम्षिसिद्धान्तानुसार्णयां गोपाछिकाष्यायां 

स्फोटसिद्धिन्याद्यायां तृतीयः शोकः | 
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ननु च ̀ वणौ एवामिधेयापिगमनिमित्तं स्वाभिषेयावोधावधि- 

म्धपरिच्छेदाः पदपरिकस्पनामाजः । नैतत् सारम् ; प्रयेकमप्र्यायक- 

अन्वाघ्येयत्वमथग्रतिपत्तिनिमित्ततवं च वणानामेव युक्तमभिमतं चान्वाषटया- 

तृणामिदयभिमानाच्ोदयति-- ननु च वणौः...- ...-..-.परिकल्यनाभाजः इति । 

वणी एवामिघेयविषयमधिगमे प्रति निमित्तं कारणम्; न तु स्फोटात्मा । नय 

पंदं पदार्थस्य वाचकम् , न वरणैः । सव्यम् ; पदत्वमप्येषमेवेदुक्तं पदपारै- 
कल्पनाभाज इति पदत्वेन परिकिल्पनां विषयतया भजन्त इति । 

नन्वेकं हि पद नाम, यतो गौखियिक पदमिति प्रतियन्ति । अतः कथं 

बहूनां पदता १ अत उक्त--स्वाभिधेयावबोधावधिल्न्धपर्न्ठिदा इति । स्वभि- 

घेयावनोधदेवावपेन्धः पदत्वेन पर्च्छेदो येरिति विग्रहः । कारणप्रवृततर्दि 

काथेनिष्पत्तिरवधिः । एकामिधेयर्घीहितुभावे निमित्तीकृलेकत्वोपचार .इति । 

अतो बणौतिरिक्तस्याथीवसायप्रसवनिमित्तत्वममिदधद्भाष्यमयुक्तमिति भावः । 

अथ वा येनोचरितेनेति भष्ये वणौ एवाथावसायप्रसवनिमित्ततेनाभिमता 

इति माद्रः । एष च पूर्वपक्षसंक्षेपः कृत इत्यनुसन्धेयम् । सिद्धान्तमपि संगृह्णाति 
- नैतत्सारम्... ........ . - -ठपकल्पयति इति । अयमथः--यदेतदुक्त 

वणी एवामिधेयाधिगमनिमित्तमिति ; नैतत्सारम् , अतिफल्गुत्वात् । तथा हि-- 
द्वेधा हि कारणानि कायमारभन्ते, प्रयेकं वा यथा नागदन्तकाः शिक्यावटम्बनम् , 

संहत्य वा म्रावाण इव उखाधारणम् । तत्र न॒ तवद्रणौः प्रयेकममिधेयधिय 
जनयन्ति, अदनात् । नाप्येते सभूयायेग्रत्यये कुवते, योगपद्यामावात् । ९क- 

देशकाख्वतित्वे हि यैगपम् यथा भ्रान्णाम् । न चेषां कारेक्वम्, 

क्रमवर्तित्वनियमात् । नियतक्रमवर्तित्वं च कारणसाहित्यामावात् । निरन्वयनिर- 

द्त्वा न देरतोऽपि साहित्यम् ।' 

१. 0111६ च, ख, २. अनुसन्धेयः, क, 

३, , अवकस्पयति, ख, 
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त्वात्, साहित्याभावात्, नियतक्रमवर्तिनामयोगपयेन ˆ सम्भूयकारित्वा- 

नुपपत्तेः, नानावक्तृप्रयुक्तेम्यश्च प्रययादरदौनात् कमविप्यये यौगपये च । 

तस्मात् वभैन्यतिरोके वर्णेभ्योऽसम्भवन्नथप्रययः स्वनिमित्तमुपकल्पयति । 
नयु च ये प्रकारमध्यासीनेभ्यो ना्थप्रययदशैनं वर्णेभ्यः, कामं 

तत्रकारज्षो मा भूवन् वाचकाः ; समधिगतातिशयान्तराणामुपरि परि. 

दर्यमानानन्तराभिधेयप्रययकायौणां को वाचकत्वस्य विरोधः ? तथा हि- 

अपिच न तावदणीनां खरूपतः साहित्यं संभवति । नापि ज्ञाने 

साहित्यम् , तत्रापि नियतक्रमवर्तितया ज्ञानानां तद्रर्षिनामपि वणानां योगपया- 

भावेन सेभूयकारितायोगात् । यदि तु क्रमवतिम्यो ज्ञानेभ्य ऊध्व चित्रबुद्धौ वा 

केवङस्मरणे वा यौगपद्यमिष्यते , ततो नानाप्रयोक्त॒प्रयुक्तेभ्योऽपि वर्णेभ्यः प्रथमं 

प्रसयेकगृहीतेम्य उत्तरकालमेकज्ञानवर्तिम्योऽप्रत्ययो दृध्येत; न च दृयते । 

तथेकस्मिनपि वक्तरि परवज्ञानानामाभिमतक्रमविपर्यये सति यच्चरमे चेतसि वणानां 

योगपद तत्राप्यथेप्रत्ययाद शनात् । क्रमविरोषाभावात् तत्राप्रत्ययादरनमिति 

चेत्, न ; नियतक्रमवर्तिनामयैौगपचेन सेभूयकारिष्वानुपपत्तेः । ने द्येकनज्ञान- 

वर्तिनां यौगपये कमो नाम कश्चित् । क्रमविपर्यया दहि यौगप्मिति भावः । 

तस्मादिति । यत एतदसारं तत इत्यथः । अनेन च पारिरोष्यं दितम् । वर्णन्य- 

तिरेकीति । वर्णव्यतिर्क्तमिव्यथः। स्वनि मित्तमित्यनेन च ्षम्बन्धः । वर्णेम्योऽसम्भ- 

वान्नेति । असम्भवश्च प्रत्येकमित्यादिना ददीत एव । वर्णव्यतिरेकीति पुद्िङ्गपलिऽथ 

ग्रत्ययविदोषणम् । तत्रासम्भवः पृवेभगेनेक्तः । नानाप्रयोक्तृप्रयुक्तेभ्य इत्यादि - 

नोत्तरभागेन वर्णव्यतिरेकित्वमुक्तम् । वर्णेषु सत्खपि व्यतिरेकित्व व्न्य॑तिरेकित्वम् | 

एवं भिद्धान्तसंक्षेपः । उन्तरन्तस्थैव प्रपञ्चप्रदरितमुच्यमान घुखं म्राहिष्यते 

श्रोतुश्च बुद्धिः समाधीयत इतिं । इष्टं हि विदुषां रेके समा- 

सव्यासधारणम् ।› इति च वदन्ति । 

पूर्वपक्षी स्वाभिप्रायं विद्रेणोति- ननु च चं प्रकारमध्यासीनेभ्यो .... 
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कार्यं कखचित्" सद्धावेऽप्यनवाप्सत्ताकं पुनराप्युवत्सत्ताकं तस्य॒ माव 
एव परिग्रहीतातिश्चयान्तरस्य कारणतां सूचयति ; न तकारणतामेव, 

विरेषान्तरशालिनि तस्मिन्नेव पुनभौवात् , तदभावे चामावात् ; न खस्वङ्करे 
न~~ न~~ ~~~, ---- ~--~-~--------------~ ------ --- -------~------- -~~--------------------------~~ 

....निमित्तमवकल्पते इति । इदमाकूतम्--मीमांसाभाष्यकारणोक्तम् अक्षरेषु 

निमित्तभावः, सद्भावे भावात्तदमावे चामावादिति'? । तदेव च पूरवमुपन्यस्तम् -- 

ननु च वणी एवेति । तत्र नैतत्सारमित्यादिना अन्वयव्यतिरेकावपि प्रमाणान्तर- 

नाधितत्वादर्णेषु निमित्तभावं साधयितुमशक्ताविव्युक्तम् । तत्रदमुच्यते-- यं 

प्रकारमध्यासीनेम्य इति । म्रयिकसाहिव्यादिकमध्यासीनेम्योऽवरम्बमानेभ्यः । 

वर्णेभ्य इति पञ्चमी । कामं तव्प्रकारेति । य प्रकारमित्यत्रस्येन यच्छब्देन तच्छब्दस्य 

सम्बन्धः । मः भूवन् वाचका इति । तथापि न नः पक्षक्षतिरिति भावः । 

ननु वणानां वाचकत्वामवि दष्टस्याप्र्यस्योपपत्तये वणीतिरिक्तकल्पना 

स्यादेव । नेत्याह -समधेगतेति । समधिगत प्राप्तमतिशायन्तरं येरिति विग्रहः । उपार 

पैरदिदयमानानन्तराभिधेयप्रलययकार्याणामिति । अतिशयान्तरसमधिगमस्योपार परि- 

ददयमानैमनन्तरम् अतिश्ञयस्याव्यवहितम् अभिधेयस्याभस्य प्र्यय एव कार्य येषु येषां 

वेति विग्रहः } को वाचत्वस्येति । न कोऽपि । एतदेव विवरणोति-तथा हीति । 

य प्रकारमिल्यादि च “भ्याचन्तः'” इयदिरुपादास्यमानस्य शरेकस्या्थकथनम् । तदेव 

व्यापतिपूवैकसुपपाद्ते--कायमिद्यादिना । कस्यचित्सद्भावेऽप्यनवाप्तसत्ताकमिति 

विशेषणम् अकारणताकल्पननिदानम् । पुनराप्नुवत्सत्ताकं तस्य भाव एवेति । 

सत्तामिति पाठः । तस्य-रब्देन कस्यचिदिव्युक्तस्य परामशः ; तस्य सत्येव भावे पुन- 

रुत्तरकार स्त्तामाप्ुवदिति विशेषणं सूचयतीत्यत्र नि बन्धनम् । आप्नुवत्सत्ताकमिति 

पटे पुनरप्तुवन्ती सत्ता यस्येति बह्ब्रीहिः । न त्वकारणतामेवेति । सूचयतीति 

सम्बन्धः । कारणमाह -- विरोषान्तरेति । अनेन अक्षरेषु मिमित्तभाव इत्यादि भाष्य- 

१, 071४६ परि, ख, 
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बीजसमवधनेऽप्यरन्धे कुसूले समवहितक्षिलयादिसदकारि्रामबीजस- 
मवधानसन्दस्यमानमूतीव्बीजकार्यतां प्रतियन्ति ; अपि तु तदेव बाज 
समवहितक्षिलयादिसदकारिभ्राममस्य जनकम् , नेतरथेति गम्यते । तथेमे- 
ऽपि मा भूवन् अन्यथा वाचकाः । परिगहीतानुपुन्यैविशेषादिभेदास्त्व्थ- 
प्रययदेतवः; न हि ष्टे ृषटप्रकारानुपातिनि सति हेतावद्ष्टपरिकल्यना- 

स्योपस्क्रल्य व्याख्या दरिता । तच्छब्दपुनहशब्दौ व्याख्यातचरौ । तदभावे चेति । 

विशेषान्तरशालिनस्तस्यामावे चेत्यथैः। मावादभावादिति च कारथस्येत्यनुक्तसुज्ञानम् । 

एतदेव दृष्टान्तनोपपादयति ---न खल्विति । न॒ खल्वङ्करे रीकिका अबीज- 

कायैतां प्रतियन्तीति सम्बन्धः । कस्यचित्सद्धवेऽप्यनवाप्तसत्ताकमिव्यस्य सपक्ष 

सत्वद रनायोक्तम्--बीजसमव्रधनेऽप्यरच्पे कुसूक इति । कुसुरेऽधिकरणे बीज- 

समवधाने सत्यप्यटन्य इत्यङ्करविशेषणम् । पुनराप्नुवत्सत्ताकं॑तस्य भाव एवेल्य 

स्य॒ सपक्षे सत्वदर्नायोक्तम्--समवहितेत्यादि । समवहितः क्षित्यादिसह- 

कारिणां म्रामो यस्य तस्थैव बीजस्य समवधानेन संदद्यमाना मूतियस्याङ्कुरस्य स 

तथोक्तः । 

एव न त्वकारणतामवेत्यत्रोक्तं परिगृहीतातिरायान्तरस्येत्यत्राप्यार्ह---अपि 

लिति । तदेवेति । यत्र पूवं सत्ता न ढन्धा । समवदहितक्षिव्यादिसहकारिभ्राम- 

मिति । पूजवत् प्रामरान्दः समूहवचनः । क्चित्पाठः समवहितक्ित्यादिसहकारि- 

प्रव्ययमिति । समवहिताः क्षित्यादि सहकारिप्रत्यया यस्येति । प्रत्ययशब्दः कारण- 

पयायः । अस्य-रन्देन अङ्कुरं परागा । इतरथेति । सषहटकारिकारणसमवधाना- 

भाव इत्यथः । उपनयमाह--तथैवेमेऽपीति । वर्णा इत्यर्थः । अन्यथेति | आनुपूर्वी - 

विदो षादिभदाभाव इत्यथैः । पुनराप्नुवत्सत्ताकं तस्य भाव एव--हइत्यस्य प्षधर्भत्व 

दरीयितुमुक्तम् । पारगृर्हातानुपू्ीरिरोषादिभेदास्तिति । परिगृहीता आनुपू 
विरेषादयो भेदा येवर्णस्ते तथोक्ताः । आदि राब्द्नैकवक्त्रदेरुपादानम् । 

१, अर्न्धोपुरन्धौ इति मूरपुस्तकपाठः 
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वकाशोऽस्ति । तदिदमुक्तम्- 
'“यावन्तो यादृशा ये च यदथेप्रतिपादने । 

वणौः प्रज्ञातसामथ्यस्ते तथेवावबोधकाः ॥' 
तथा- 

“नान्यथा नुपपत्तिश्च भवत्यर्थमितिं प्रति । 
तदेवास्या निमित्तं स्याज्ञायते यदनन्तरम् ॥ 

सा च वणेद्यज्ञानेऽतीतेऽन्त्यज्ञानतः परा । 
भवतीतीदगेवास्या निमित्तमवकट्पते ॥'" 

नन्वेवमनेककल्पनातः एकस्यैव वणातिर्क्तस्य कल्पना ख्धौयसी, अत 

आह-न हीति । दृष्टे हेताविव्यन्वयः । सव्य वणौ दृदयन्ते, तथापि तेषां 

ग्रमाणबाधितवाद्वाचकत्वमराक्याम्युपगमम् ; समधिगतातिरायान्तरत्वकल्पनेऽनेक- 

कल्पनेव दोषः । अत उक्तम--दृष्टप्रकारानुपातिनीति । यावन्तः प्रकारा वणानां 

विरोषणतया कल्प्यन्ते, तेऽपि सर्वे बणवदूदृष्टा एव । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां च तदनु- 

पातिनां हेतुव्वमधिगतमेवेति कथमदष्टचरहतुकल्पनावकारं रमत इति । एत- 

च नास्मतुत्रक्षामात्रम् , भडपदिरेवोक्तव्वादित्यभिग्रायेणोक्तम्-- तदि दमुक्तमिति । 
मनु स्वामिधेयावबोधावाधि टन्धपरिच्छेदा इति विरेषणस्य कुत्र प्रक्रमः 

°्तदुग्राह्यैकाथताभ्यां च रब्देषु वदतैकताम्?' इत्यादौ भविष्यति । ननु च यं 

प्रकारियादिस्तु सकर एेव अभिधेयाधिगमनिमित्तमिति आदस्यैव विरेषणस्य 

प्रपञ्च इति । 

अथ वा स्वामिघेयावबोधार्वधिख्न्पपरिच्छेदा इव्यस्यान्या व्याश्या-- 

ननु कुतो ब्णीनां निमित्तत्वम् £ न हि प्रत्येकं संहत्य वा तेषामभि. 

धायकत्वं संभवति । अत उक्तम्--रन्धपरिच्छेदा इति । खन्धो विशेषणे 

क्रमादिभिः पचच्छिदो यैः । छन्धिक्रियाविशेषणं स्वाभिधयावबोधावधीति । यावता 

परिच्छेदलामेनामिषेयावनोधोऽवस्थितो भवति, स सवीऽङ्गीक्रियत इति । इदानी 

द्वितीयस्य विरोषणस्यापि प्रपञ्चः--यं प्रकारमित्यादिः । यावन्तो मिखिताः नेकेक- 
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(न न न ~ -~ "-~~ -~-~ ~~~ ~~~ ~~ 

स्येन, यदटशा निरन्तरमेकेन वक्त्रा नियतक्रमेणोच्चरिताः, ये गकारादयो वणो 

यस्य॒ गवदिरर्थस्य प्रतिपादकेन ब्द्धग्यवहरेऽबगतास्ते तत्प्रकारभाज एव 

प्रतिपादका इत्यास्थेयम् ; न प्रमाणकरशब्दान्तरकल्पना युक्तेवेति । प्रत्यक्षत्व 

वर्णानामेव न स्फोटस्य ; अतस्तेषामेव वाचकमित्यत्र वार्तिकं पठितम् । 

अन्यथानुपप्यपि न स्फोटस्य वाचकत्वं कल्प्यम् , वर्णैरेवोपप्म!नत्वात् इव्यत्र 

वातिकद्रयमुपादत्त-- तयेति । नन्वर्थधी सैतैः क्षणिकेरशक्या कतुम् , अतः स्थायि 

नमथमथपत्या कल्पयिष्याम: ; अत आह-- नान्यथेति । कः पुनरसति 

स्थापिनि उब्दे अरथप्रतीतेर्निमित्तम् अत आह-तदेवेति । एतदेव दयति 

-सा चेति । ईटगेवेति । वणदरयज्ञानानन्तरकाटीनमन्त्यवणेविज्ञानमेवेति । 

अत्रापि पूर्वो ग्रन्थो व्यास्येयः । खाभिधेयवोधावधिरन्धपारच्छेदा इति । 

स्वाभिधयतोधस्य कृतेऽवधौ वर्णेऽन्तिमे पू॑पूवैवणेजनितसेस्क)ेभ्यो ठम्धवि- 

रोषणा इति । तथा अस्थेवान्यथा व्या्या-स्वामिषेयनोधावधीति क्रियामि- 

रोषणमेव । परिच्छेदो बुद्धिः रठन्धः समस्तवणविषयः चित्रबुद्धिरूपः 

केवरस्मृतिरूपो त्रा पर्च्छेदो येरेति । अथ वा प्रव्यक्ता वणौ एव पद- 

परिकल्पनामाजः; प्रवयक्षरष्टेषु परमि पदल्वे नाम धममात्रे कल्प्यताम् । कं पुन- 
रुपाधिमाश्रिव्य बहुषु वर्णे "पटम् इत्येकवचन प्रयोगः £ तदुक्तं विरोषणद्वयेन । 

तत्र अभिषेय।धिगमनिमित्तमित्यननेकाथैत्वमुक्तम् ; खमिघेयवेधार्वधिठन्ध्परिच्छेद् 

इति पुनरेकन्ञानग्राद्यत्वम् । एवं यावन्तः प्रकाराः पूवपक्षिणोपन्यक्िष्यन्त, तेऽव 

दरेयितुं राक्यन्ते | तेषां तु निराकरणं क्रमेणैव यथायोगं भविष्यति । नैतत्सारमित्यादि- 

सिद्धान्तम्रन्थश्च एतनिराकरणाय स्वयमेव म्यास्थात्यः । तत्रादितस्तावत् यावता 

परिच्छेदेनामिधयाववोधोऽवस्ितो भवति, स सर्वोऽङ्गीक्रियत इति व्याल्यामङ्गी- 

कृत्येतस्यविरेषणस्यावतारं दर्ययितुममिधेयाधिगमनिमित्तमित्यत्र नेतत्सारमित्यादिना- 

शङ्कां दशयित्वा, ननु च यं प्रकारमित्यादिना ग्याल्यातवानित्यनुसन्पेयम्। सधा 

तावत् ननु च वणो ९ इत्यादिना वणानां वाचक्वमुपक्षिप्तम् ; नैतत्सा- 

रम् इत्यादिना च ठन्निराकरणेन स्फोटवाचकवप्रसावना ; पुनश्च (ननु यं 
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अत्रोच्यते- 

अविशिष्टादजातस्य विरिष्टाद्भाव इष्यते । 

सदयं स तु विशेषोऽत्र न कश्चन निरूप्यते ॥ ४॥ 

इदं तावदयं वणवादी प्रष्टन्यः- गोः, अश्वः" इति वा 
केवलोच्वारणे वा को विसजनीयस्य भेदः, यत्करतोऽथधीभेदः प्रत्ययभावा- 
भावो च ? नन्वेष विशेषः--कविदसहायः कचिद्र्भीविशेषसदहायः--इति। 
क पुनरियं सहायता, यदा न विसजेनीयसमये वर्णान्तरोपठन्धिरस्ति ? कर्यै 
खु व्यापारतः सदायता ; न चासतस्तदानीं व्याप्रतिरास्ति ; स्वकाठेऽपि 

च व्यापारस्तदानीभव प्रध्वसान्नेदानीन्तनकार्थोपजननिमित्तम् । पष तर्हि 

विशेषः- वृत्ता वणेविशेषोपरग्धिः कचित्, अन्यत्र न तथा । नैतत् 
सारम् ; न हि वृत्ता वणेविशेषोपठन्िविंसजंनीयं भत्तमदैति, असत्वात् ; 
न ह्यजातानन्वयप्रध्वस्तयोरतिशयः कथित् । 

प्रकारम्--इत्यादिना पूक्तदूषणेद्धररेण बार्तिककारेणादितः कृता वणेवाचकस्व- 

समथने\पक्िपेवयनुसन्धेयम् । 

अत्र प्रतिविधत्ते--अत्रोच्यते*“- "“““ “““" कथित् इति । अवि(रो्टदितिं 
चतुथश्शकः ‹ कार्य कस्यचिदिव्यदेः--नेतरथेति गम्यते › ईइव्यन्तस्याचुकरणं 

पू्व॑द्धैन क्रियते । `सव्यमिति तत्रानुमतिं करति । (तथेवेमेऽपि' 

इद्यदिकरणीष्वनवसरतां ददयति-- स लिति । येन तादृशानामपि कार्यकरत्व 

समाव्यते, स इव्यर्थः । अत्र वर्णेषु । उत्तराच व्याचष्टे--इदं तावदिति । 
इदमा वक्ष्यमाणपरामद्यः । गौरश्च इति वेति । गौरति चश्च इति च 

ब्णीन्तरसाहित्येनोचारणे वेधः । वाशब्द उत्तरपेक्षया । केवलख्च्चारणे वेति 

परव पक्षया । को विसज॑नीयस्य मेद इति । भेदो विदोषः । विवृत्त प्रन 

क्षेपे वा | न च न कोऽपीति वक्तव्यमिल्यमिप्रयिणाह--यक्करृेत इति । 
यत्कृताऽरधीभेदः येन भेदेन कृत इति । अथर्घीभेदं इति । गकारौकारसाहि- 

व्येनोचारणे गोत्वसमवायवति प्रल्ययः, अकारदाकारवकरौकारपरोच्रारणे अश्रत्व- 

“--9 ४ 
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समत्रायवतीति येऽथधीमेदः स यत्कृत इति । यश्च साहिष्येनेच्चारणेऽबैप्रत्यय- 

सद्भावः, केवटोनच्वारणे चार्थप्रत्ययस्यासद्धावः, तावुभावपि यत्कृताविति षिपरिणता- 

मुषङ्गः । वर्णवायाह-- नन्वेष इति । एतच्छब्दनिर्दिष्ठमेव दरयति- कचिदिति । 

केवरेो्यारणे । कचिद्र्णेति । गौरश्च इत्यादो । आह च- 

८“ विना सस्कारकल्पेन तदनन्तरव्रत्तितः । 

कृतानुग्रहसामर्थ्यो वर्णोऽन्त्यः प्रतिपादकः ॥'” इति । 

उत्तरमाह-- क्र पुनरियमिति । उपकाथसमये बोपकारकसमये वेत्यर्थः । 

न कापीति भावः । एतदेव दरयति---यदेति । यदेवे तदा क्र पुनरियं सहायतेति 

सम्बन्धः । उपकाथसमये तवनेव्याह-न विस्जनीयेति । न खदु विसजेनीयोच्रार- 

णकठि पूरैपू्ेवणणौ पलन्धिरस्ति, क्षणिकत्वेन विनष्टत्वात् ; नित्यत्वेऽधयुचारण- 

विनारेन विनष्टभ्रायत्वादिति भावः । ननु तदनन्तरप्रवृत्तत्वमत्रेणोपकरिष्यति ; 

अत आह--कर्ये हीति । न दह्यनन्तसमरबृत्तितामात्रेण सहायता किं तु कार्ये 

व्यापरात् | व्यापारत इति म्रन्थः | व्यापारवत् इति पठे ग्यापासयोणिनो व्याप्रियमाण- 

स्येव्यधः । ततः किंमिद्याह-न चेति। तदानीं विसजनीयस्मयऽतीतवणैस्यासतः 

क्षणिकत्वपक्षे ; नियवेऽप्यसत्कल्पस्य न व्यापारः समस्तीलधः । नय्युपकारकसमय 

इल्याह-- स्वकक्ऽपि चेति। तदानीमेव स्का ^“ | प्रधवंसादिति पूर्ववत् | 

इदानीन्तनेति । विस्तजनीयकार्यस्य य॒ उपजनस्तस्य निमित्तमिति विग्रहः । 

अथ वा, इदानीन्तनस्य कार्योपजनस्य निमित्तमिति । अनेन च पूरवर्ध 

अजातस्येत्यत्र कायस्येति विशेष्यं भावराब्द श्च जननवचन इति सूचितम् । एवं 

तावत् सहायतापरनामधेय सहकारत्व विरोष इति कृता (न निरूप्यते इत्यस्यामि- 

प्रायो दरितः । सम्प्रति विरेषन्तरमाराङ्कते--णएष तर्हति । वक्ष्यमाणः । यदि 

सहकारित्वं न संभवति तद्वत्यथेः । तमव दरीयति-बृत्तेति । क्चिन्तु यद्ृततेति 
पाठः । यदेतत्कचिद्र।र्च इव्यत्र वर्णविरेषोपर्न्धिदैत्ता, अन्यत्र केवलोच्रारणेन 

तथा न वणविशेषोपन्धित्ता, एष एव विरोषः ; एकत्र वर्णविरोषोपरम्पे 

प्रध्वंसाभावः, इतस्त प्रागभाव इति महान् विरेषः | 
न ना 

१, व्यापारवत इति मूलपाठः 
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अत्राप्युत्तरत्वेनोत्तराधमेव योजयति-नेति । न हीति सुगमम् । कारणमाह- 

असत्वादिति । नन्वसचेऽपि प्रध्वंसाभाव एकत्र, अन्यतर प्रागभाव इत्यस्ति विरोषः 

इत्युक्तमेव ; अत आह-न हीति । न हयनुत्पनस्य घटस्य प्र्वस्तस्य वोदकाहरणे 

काश्विद्िरषेऽस्ति इति । ननु प्रष्वस्तम्निहेत्रादि कान्ते फडं प्रसूते, अतीतं 

चानुभवज्ञानं स्मृतिज्ञान जनयति, तद्वदिह कि नेष्यते? अत उक्तमनन्वयेति । 

निरन्वयविनाराश्वात्र "विना संस्कारकल्पेनः? इत्युक्तत्ात् सिद्धः । अभ्निहोत्रदे- 

सत्वपूवातमना फट काठेऽन्वयाद नुभवस्य च ॒संस्कारात्मना स्मृतिकाटेऽन्वयान 

निरन्वयविनाशः, इह तु संस्कारो न स्वीक्रियत इति विशेषः । तच्च 

निरूपितमेव-- 

“८ संस्कारे ऽनिध्यमाणे तु पूर्वैवरत्ततवकल्पनम् । 

निष्प्रमाणकंम््यिवं नानुप्रहफरे भवेत् ॥› इति । 

न॒ कश्चनेति वचनस्यानेकामिप्रायत्वादेतद्िरोषद्रयनिराकरणम् । ए 

च शोकः श्रत्येकमप्रत्यायकलात्" इत्यादेः सङ्गह इत्यवसेयम् । “नन्वेष 

विरोषः' इत्यादिना च “अतिशयः कश्चित्" इव्यन्तेन निबन्धनेन--प्रयकं 

वणोनामप्र्यायकत्वात् स्वरूपतश्च तेषां साहित्याभावात् नियतक्रमवर्तिनां च 

वणौनां क्षणिकलेन व्यापारतः कार्य यैगपयात्तमवेन संस्कारनभ्युपगमे समूयका- 

रिताभावादिति--प्रव्येकमिव्यादिरनुपपत्तेसख्यिन्तो ग्रन्थो व्याख्याते वेदिनन्यः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां चतुथः शोकः 

१. निष्प्रमाणे इति २.--कमेवेति इति च चोखाम्बामुद्धित॑वार्तिकपाटौ । 
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ननु च यथा ददीपूर्णमासादयः क्रमवन्तोऽपि संमूयकारिणः, 

भभ्यासाश्च स्वाध्यायग्रहणादिषु, गमनक्षणाश्चाभिमतदेशप्राप्तो; यथा च 
तत्र कैवल्ये योगपद च क्रमविपथैये कतैभेदे च न फठोलयादः, 
केवलादिभ्यश्च विशेषात् फलोत्पादः, तथौः वर्णेष्वपि किं नेष्यते ! 

न॒ कश्चन निरूप्यते इत्यनेनान्योऽपि न विशेषः कथित् संभवतीति 

सूचितम्; तदमृष्यमाणः प्रयवतिष्ठते- ननु च....... भरेष्यते ? इति । 

दशेपू्णमासादय इति । आदिरब्देन चातुर्मास्यादेरुपादानम् । कषचित्पाठः 

दशीदयः षडिति, पूणमासादयः षडिति वा । तत्र दशशब्दन च पूर्णमा- 

सशब्देन च समुदायिनामुपादानम् ; आ्दरब्देन समुद व्यन्तराणामाभ्रयोऽष्टएक- 

पालः उपांश्चुयाजश्चम्रीषोमीय एकादराकपार इति पूणमासयगाः, अभ्नेयोऽशक- 

पाकः न्द्रं पयः एन्द्रं दधीति दशंयागाः । क्रमबन्तो ऽपीति । वस्तुस्वभावदिव 

ऋमस्तावस्सिद्धः । कमनियमस्तु वाचनिक इति भावः । तदुक्तम् -- 

““्दश्च पूर्णमासदेः क्रमः संहत्यकारिणः ।” इति । 

दृष्टान्तान्तरमाह--अम्यासाश्वेति । क्रमवन्तोऽपि संभूयकरिण इति 

वकारेणाकृष्यते । तदप्यनन्तरसुक्तम्-- 

““अभ्यासानां च रोकेऽपि स्वाध्यायम्रहणारिषु ।'' इति । 

अत्र दृष्ट; क्रम इदययनुषङ्घः । 

, अपरमपि दृष्टान्तमाह--गमनक्षणाशवेति । अत्रापि स एवानुषङ्ग; । तदप्युक्तम्-- 

“'साघनादित्रयाणां च व्यापारसयैककालता । 
{ 

सर्वत्रास्तीति नेह स्यादुपाम्भः क्रमं प्रति ॥› इद्यादि । 

मनु त्वया “यथः दर्यपूणंमासादयः षद् क्रमवन्तोऽपि!ईति पाठो न प्र्दशितः। 



[पञ्चमः शोकः] छिकासदिता 

सत्यं न प्रदरितः, षट्रब्दानन्वयात् । कि हेय एव स पाठः कः संदाय: १ अथ 

वा षडित्युपठक्षणार्थ व्याख्येयम् { षडादिसंख्यायुक्ता इव्यर्थः । अथ वा षटृक्रमवन्त- 

इलयेकं पदम् । श्रुत्यथपठनस्थानमुख्यासततिप्रवत्िप्रमाणकषड्धक्रमवन्त 

इत्यथैः । एवं तु व्याख्याने वृत्तिस्थस्य भवन्त इत्यस्य निष्कृष्यानुषक्तव्यत्मिति 

डेरा: । अत्र चू {्र॑मबन्तोऽपि सेभूयकारिणः' शइयकत्रानन्तथेण पठितमुत्तरयोरपि 

ूतमेव । यथोक्तम्--““अनुषङ्गो वाक्यसमापिः 

इति । तच्च व्याख्यातम्-- 
| । रः 

““अनन्तरेण सम्बद्धः स्यात् परस्याप्यनन्तरः । 

ततः पुनस्तदारूढः परानन्तयमद्ुते ॥'* इति । 

सत्यम् । टोक्वेदयोः संहत्यकारिणामपि क्रमो दष्ट एव .; इह 

तु श्रव्येकमप्रत्यायकत्वात् ' इत्युक्तमेव वैपरीत्यमित्यत॒ आह---यथा 

च तत्रेति । पृणमासाद्षुि अम्यसेष गमनक्षणेषु चेत्यथः । कैवल्य 

इति ।* न फलेत्पाद इति सम्बन्धः । अनेन प्र्येकमप्रत्यायकत्वादिति वर्णेषु 

चोद्यस्य, प्रत्येकमनुत्पाद कत्वादिति दृष्टान्ते तुल्यत्वं दरदीतम् । यौगपद्ये चेति । न 

तावत्तत्रापि साहिव्यं स्वरूपतः समस्ति, नियतक्रमवर्तितात् ; यदि तु तादृशानामपि 

व्यापारतः साहित्यमिष्यते, तदापीत्यथः । यौगपेऽपि न फलोत्पाद इत्यन्वयः । कदा- 

पुनर्यौगपवे सति न फरोत्पाद; १अत उक्तं कमविपथये कर्ममेदेऽपीति । अनेन च 

धनानाप्रयोक्तृप्रयुक्तेभ्यश्च प्रल्ययादरनात्् ऋमविपथये यौगप॑येऽपि च' इति चोयस्य 

तुल्यता दर्शिता । केव्रखादिम्यश्च विरेषादिति । यथा च तत्रैव केवखादिभ्य अघ्ने- 

यादिभ्गोऽभ्यातेम्यः कर्श्षगेम्यश्च केवछेम्यः; आदिशब्दादिपरीतक्रमम्यः क्रन्त - 

रथ्रयुक्तेम्यश्च सक्राराद्विरेषात् कारणात् फलोत्पाद इति समाश्रीयते, न खन्यकारण- 
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३८ स्फोधधैद्धिः [पञ्नमः शोकः] 

विषमं उपन्यासः -- 

एकाथकारिणो येऽपि द्यन्ते कमवर्तिनः। 

इष्टं विपधितां तत्र कायं स्थाय्युपकारकम् ॥ ५ ॥ 

ददिष तावतक्रमवत्स्वपूर्वाणि क्मजन्यानि स्थायीनि गक्त्य- 
भिमतानि स्यापारामिमतानि वोपकतौणि । तत्र शक्तितो भ्यपिरतो 
वा पूर्वं प्रं सहायतासुपयद्धिनत्ति, नतु केवलाकफलोपजनः । 
करमविेषाञ्नानसामर््या् तत्रादृष्टपरिकत्यना । पूर्वंकमीपजनितकायेविभे- 

पापेक्षमुत्तरस्याभिमतकार्योपजननिमित्तत्वमिति क्रमभेदे न फलोदयादः । 
भजि योधो) आभ य प प क योया भके 

| ® ® 

कल्पनेलयर्थः । कचिघ्ाठः केवलद्विशिष्टादिति । तत्रापीतरत्रिरिष्टात् क्रमविशेषा- 

दिविशिष्टाच केवरूदिव फञोत्पादः, न चन्यस्मात् कुतश्वनेदथः । तथा वर्णे. 

पीति । “अविरिष्टादजातस्य विरिष्टाद्भाव इष्यते! इत्येष प्रकार इयथः । किं नेष्यत 

इति । किः कारणं कस्माच्कारणादिव्यथः । 

अत्र॒ समाधानमाह--विषम उपन्यासः इति । उपन्यास उपवर्णना 
टृष्टान्तवचनमित्यथः । दृष्टान्तस्य वैषम्यसुपन्यास एवेपचरितम् । अथ व) विषमे 

ृ्टन्ते तमधिकृत्य तवायपुपन्यासः वीकृप्रारम्भः । अथ वा--उपन्यासो दृष्टान्तः; 

दष्टान्तिकसमीपे हि सवत्र न्यस्यते इति विषमेपन्यासशब्दयोः सम 
नाधिकरण्यम् । 

एकथिकारिण इति पञ्चमः शोकः । (नियतक्रमवर्तिनामयौ- 

गद्येन संमूयकारेखानुपपत्तेः' इत्यत्र वणौ न संभूयकारिणः करमवर्ति- 
तेनायोगपवात्' इत्युक्तम् ; तत्रनिकन्तिकवम्* यथा द पपूर्णमासादयः क्रमवन्ताऽ- 

पि' इत्यादिना पैरैरापादितम् ; तूर्धनानुभाषते । यथप्येकाथकारित्वे क्रमवर्तिखं 

च संभूयैकतन वतमानं दृर्यत इत्यथः । उत्तरर्धेन वैषम्यं दर्दितम् । तत्र तेषि- 

१, @1171{€व् वाक्. ख. 



[पञ्चमः शोकः] गोपाल्िकासहिता ३९ 
| 

क्रमवस्िति । तावेच्छ्देनाभ्यसिष च गमनक्षणेषु च पश्चद्रक्ष्याम इति सूचयति । 

क्रमवस्स्िति दशदिविशेषणम् । अथ वा दर्शादिषिति विशेषणम् , कमवत्खिति 

विरोष्यम् | त्रिविधा हि क्रमवन्तः पूतरैमुपन्यस्ताः, तत्र दशीदयः प्रथमे क्रमवन्तो ये 

तेष तावदि यथः । अनेन तत्र-राब्द एकतरत्र व्याख्यातः । अपूर्वाणि कर्मजन्या- 

नीति कायमि्यस्य व्याख्या । स्थायीनि फटेोत्पत्तिं यावत् स्थिराणि । राक्तयमिमतानि 

ग्यापाराभिमतानि वेति । अपृतरौणि कर्मणामेव राक्तयोऽबान्तरव्यापारा वा इति 

द्रयी किर विपश्चितां सिद्धान्तस्थितिः । यधा -- 

““यागदेव फर तादे राक्तिदवारेण सिध्यति ।'' इति । 

तथा यस्य च ६.ब्दस्यार्थन फलं साध्यते, तेनापूर्वं कृत्वा, नान्यथेति ततोऽपूष 

गम्यते" हृतिं | तथा ““तस्मादस्यपूत फएलसाधनस्य कमणोऽवान्तरव्यापाररूपमङ्गानां 

च फठ्वदुपकारसाधनानाम्'” इति । उपकारकमित्यस्य व्याल्या उपकतेफीति । 

सन्तीति सिध्यति । इष्टानीति वा शछोकानुसारात् , उपकरतणीपयव वा समि; | 

एवं छो कर्थमुक्ला प्रकृते पर्थवसाययति-तत्रेति । अपूवणामुपकारकत्व 

सतीत्यर्थः | दाक्तिते व्यापारतो वा इति पूववत् । पूतैमिति । दशीदिकं कर्मैत्यथंः; प्रथ- 

मान्तमेतत् । परमिति । उपां्चुयाजादिकं कर्मेत्यथः; द्वितीयान्तमेतत् । सहायतामु- 

पयदिति पृवेविरेषणम् ; रपफ्तेतो व्यापारतो वा सहायतामुपगच्छदित्यथः । भिन- 

जीति । सातिरायं करोतीत्यर्थः । उत्तराधस्यामिप्रायो दरतः । न तु केवखत् 

फरोपजन इति । केवलादशदिरिति सिध्यति । कि पुनः कारणं विपश्चितां 

पृवेमिष्टमित्यत आह--क्रमविरोवेति । तत्र दरादिषु । यथाहुः-- 

'अथपत्तेरिहापूरं पूर्वमेकं प्रतीयते । 

ततस्तु सिद्धये भूयः स्यादपूवान्तसप्रमा ॥' 

१ 9 - ख ४ 



४०  स्फोटापिद्धः [पन्नमः शोकः] 
॥ 022 1 

प्रधानानां फङं प्रति अङ्गानां च प्रधानानि प्रति, युगपदुपादानात् अपिक्षावशेने- 

कापूर्वैकल्पनया तत्सम्भवात् नापूर्जान्तरकल्पनाप्रमाणमस्तीःे कमेव तावदपू 

कल्प्यते । ततः पुनमहुमिः कमवर्तिभिरव कमेभिस्तद शक्ये युगपत्कर्व॑मिति 
© ̂ ^ ततोऽपि पुनरपूीतषिष्यथं प्रसयालकापू्वाणि कल्पयन्ते । सर्वत्र च-- 

“्रमाणवन्त्यदष्टानि करप्यानि सुबद्ून्यपि । 

अदृष्टरातभागोऽपि न कैल्प्यस्वप्रमाणकंः ॥ '' ई 

ननु च यथभ्रियादिभिरपूर्वाणि जन्यन्ते, तैश्च समुदायापूरवम् , समुदायापू- 

वम्यां च पररमापू्वम् , तते दशस्य प्रथमानुष्ठनेऽपि पौणेमास्या अग्षोमीयोपक्रम- 

तेऽपि कायोतपिदभ्रसङ्गः ; नैतदेवम् ; अत एवाह----क्रमविरेषान्नानपामथ्यौ- 

चेद्यदि । यय। तत्र परमपूवेक्िष्यथमुत्पस्यपुरवाणि कल्पयन्ते, एवे क्रम- 
विरेषाम्नानसामध्यात् अघ्नियादि क्रमनियमादृष्टानि कल्प्यन्ते । कीटशी 

कल्पनेत्यत उक्तम्----पुवेकर्मेति । पूण कर्मणश्नेपनोपजनितं कथमाग्नेयपुषै- 

मपेश्षयेत्तरस्योपांञ्ययाजस्यामिमतं यत्स्वक्राय॑उपांञ्युयाजापूर्वं॑तस्येपजननिमित्त- 

त्वमिति । एतं चामनेयानन्तयस्योपां्चयाजाङ्गतात्तदभवि कमनियमङ्ृतापू्बाभा- 

वेनोपांद्ययाजपूरेमेव विगुणं स्यादिति पू्वैकर्भजनितकर्यविरेषपिक्षोत्तश्स्य स्वकषार्थ- 

जनने, न तु साक्षादिति द्रष्टव्यमिति । कमभेद न फरेत्पाद् इति । इतिर्दैतौ, उत्य- 

पूाणामेव वैगुण्यप्रतङ्गादिति भावः । अथ वा, न तु केवखत् फटोपजन इति । न तु 

केवखत्परस्मात् कमणः, #ं तु पूर्व॑सहितदिव ; साहिव्यं चपूर्वद्ारकमिलय्थः । कि 

पुनस्तत्रापूधसद्भवि प्रमाणम् ए तदुक्तम् (क्रमविरेषा्ननसामथ्यौत् तत्रादृष्टपरिकल्प- 

ना? ईति । एतच त्पुनत्रहुभिः क्रमवरतिभिरेव कर्भभिस्तदराक्यमिति उपात्तवा- 

तिंकानुक्तरेण व्याख्येयम् । एवं च कैवल्ये योगपेऽभिमतानुपूरव्यभेदे कर्तृभेदे च न 

१, कस्प्यन्ते इति २. कस्प्यो हयप्र इति चं चौखाम्बामुद्रितवार्तिकपाटौ | 



[वगः क] गोपालिकाक्चिता :१ 

` ,, \, अग्याक्मश्चः , पूरेपूबोहितसं स्ारसहकायत्तरोचगावृतिदनितसंस्कार- 

कमेण)घ्वाध्याग्रगरहणरक्षणफलमसवदेतवः । गमनक्षणाश्चाटुपरिमाणदेशति- 

क्रमक्रमेण समीहितदेशाधिगतये प्रभवन्ति । तथा दि- 

(~ 

फडोपजन इत्येतदत्र समञ्जसमेवेति दशंयतोक्तम्--पूरवकरमेति । पूर्वेण कर्मणाभेये- 

नोपजनितमुतच्यपूर्वमये्षयोत्तरस्योपांञ्ययाजस्याभिमतका्योपिजन निमित्तत्वम् अभि- 

मतस्य खरगील्यस्य का्थस्य तदपूर्षस्य वा जननं प्रति निमित्तमिति न क्रमभेदे 

फत्पादः । अमिमतानुपर््यमेदे न स्व्गारयफरोतयादः, यथाचोदितसादित्या- 

मावात् । उपलक्षणं चैतत् केवस्यकतैमेदयोः । अम्यापताश्च स्वाभ्यायप्रहणादिष्ि- 

स्त्रापि व्याचषटे--अम्यासाश्च....प्रसव हेतवः इति। अम्यासाशवेति। स्वाध्याय- 

पहणंटक्चषणफट्प्रसवहे तव इति सम्बन्धः । स्वाध्यायस्य वेदस्य प्रहणं स्वाध्याय- 

प्रणम् , स्वाध्यायप्रहणलक्ष्णं फठं यत् तस्य यः प्रसवः तस्य हेतवः । कथमिव्याद- 

पेूर्वेति । पूरबपूर्वरम्यासेरु्तरोत्तएत्राहिताः संस्काराः सहकारिणेप्यासां तच्नि- 
{~ ~ 

घाभिरुत्तरोत्तराभिरावृत्तिभिजनिता ये संस्कारास्तेषां क्रमेण पारम्पयेणेति । आह च- 

५५अब्ृत्तिभियेथाध्येये संस्कारो भवति मात् । 

वाक्यावयवरूपेण तथापरं भविष्यति ॥› इति । 

यत्पुनरुक्तं गमनक्षणाश्वामिमतदेराप्रा्ताविति तत्रापि वैषम्यं द्चयति-- 

गमचक्षणाश्च ....संभवति इति । गमनक्षणाश्वेति । अमिमतदेशसङ्गतये प्रमव- 

न्तीति सबन्धः । भिमतो यो देशाः तस्य या सङ्खतिः तस्यै । समीदितदेशाधिगतय 

इति पठे अश्विगतिः प्राति; । समधिगतदेशेति पठे समधिगमनेदेशो ङक्षयते । 

कथमित््ाह-अण्विति । अणुरूपं पाश्माणं यस्य देशस्य स्ोशुपरिमाणः, अयुपार- 

णद जस्यातिकमः अणुपरिमाणदेसातिक्रिमः+ तत्रमेण । ननु युक्तमपूर्वसस्कारयोः 

स्थायित्वात् तदद्रारा दरदेरम्यासानां च संहत्यकारित्वम् ; अूणुपरिमाणेशातिक्रम- 

-6 



४२ स्फोटसिद्धिः [पञ्चमः शोकः] 

प्राचीनाभ्याशदेशप्रापिस्तथाविपोत्तरदेशविरेषाश्रयनिमित्तं तत्रेति 

कटप्यतेऽनवाप्तयोगपयेभ्योऽपि कार्यद्रा एकार्थक्रिया ; न चैष कल्पो वर्णेषु 

समवति । 

स्तु न स्थायी ; कथं तेन गमनक्षणयोगपयम् १ अत आह-तथा हीति । प्राचीना- 

म्यारदेशप्रा्तिरिति । प्राचीनस्याम्यारदेशस्य प्रा्िः यत्र देर देवदत्तः पूर्वमस्थात् 

तस्योत्तरः तत्परस्य प्राचीनो योऽभ्याशोऽणुपारेमाणो देशः तस्य प्रापिरियर्थः । 

अथ वा कीद्दयम्यारदेशप्रापिख्यपेक्षायामुक्तम्-प्राचीनेति । या खल्वाचेन 

कर्मक्षणेन निष्पना सा प्रथमेखथैः । तथाविधोत्तरदेशविरोषाश्रयनिमित्तमिति । तथा- 

विधस्योत्तरदेराविशेषस्याश्रय आश्रयणं प्रातिः तस्य निमित्तमिति | तथाविधत्वमणुपरि- 

माणत्वम् ; विरोषरब्देनाम्यारतवं दरयति । अथवा उत्तरदेराविरेषाश्रयः कीटाः ? 

तदुक्तम्--तथाविधेति । यथाभ्यारादेरप्रापिः प्रथमक्षणजन्या तथा द्वितीयक्षण- 

जन्यैषा । दशेगप्राततिं गमनक्षणोऽसमवायी ; देहदेरौ समवायिनो; पूर्वदेश्रापि- 

निमिमिततेऽपर्भवतीति निमित्तशब्देन सूचितम् । प्रथमद्वितीयक्षणयोस्ता्वदेवम्; तथा 

द्वितीयतृतीययोः ; एवमन्त्यदेराग्राक्षियावत् । सा तु फलमेव, सर््ेषामुदेश्यत्वात् । न 

त्रान्यत्रेवादृष्टापश्षा दृषटैरेवावान्तरकारयैस्तानिरवाहादितिः । तत्रेति । गमनेषिव्य्ैः । 

ततः किमिव्याह--इतीति । तस्मादिवयथः । कल्प्यते उन्नीयते । कल्पत इति वा 

पाठः ; अवकल्पत इव्यर्थः । एकार्थक्रियेति संम्बन्धः । काद्वारानवाप्तयौगपवेभ्योऽ- 
पीदयन्वयः । अूर्वसस्कारस्थानीयेन केनचित्कार्येणानवापतं योगपधं येः तेम्यः कर्म- 

्षणेम्य इति पञ्चमा । अपिशब्देनापातप्रतीतो विरोधाशङ्कां सूचयति । एकार्थ- 

क्रियेति । एकस्याथैस्य प्र्ोजनस्य स्मीहितदशसङ्गतिखूपस्य कतुः क्रिया निष्प- 

ततिरूपा । अथ वा एकार्थस्य कमेण ईप्सिततमस्य क्रिया निष्पादना भावना 
स “~-~----------~---------------~--------------- ~ = [यका 

१, निमिर्तवरगे. ख. 



[पश्चमः शोकः] गोपाठ्िकासिता ४३. 

पुरुषव्यापारः । एकेति क्रियाया वा विरोषणम् । तत्र समासो वा व्यासो 

वा । एतदयप्युक्तम्-- 

“"एकसाधनसंस्थाश्च व्यापारावयवा यदा | 

खरूपतो निरूप्यन्ते योगपमसत्तदा ॥ 

कि पुनबैहवो भिना मिन्नसाधनसंभ्रिताः | 

भवेयुर्यौगपदेन व्यापाराः क्रमवर्तिनः ॥ 

यदात्वायपरत्पन्दाग्मरमृत्याफठटामतः । 

क्रिया पूर्वापरीभूता क्ष्यते वतेते तदा ॥7' इति । 

नन्वनवाप्तयोगपयेम्योऽपि करमक्षणेम्य एकाथक्रियावकल्पत इति कथं छेकऽन्त- 

भवति ह श्रूयताम् ये पुनरेकारथकारिणोऽपि क्रमवरतिनो दृश्यन्ते पदाथीः, तेषु 

विपश्चितां स्थायि किश्चित्कायमिष्टमेव, यदि तत्तत्रोपकारकम्--इति छकेनोक्तम्। 

तत्रानुपकारं चेत् नेष्यते-इव्यमिग्रायः, सोऽनेन व्यास्यातः गमनक्षणा- 

श्चत्यादिना । छोकस्थस्य तत्रराब्द स्याभिप्रायमाह-- न चैष इति । कल्पः प्रकारः 

परिकल्पोऽपि स एव, यदि तथा पाठः । कल्पनं बा । एतच्च वर्णवादिन 
उत्तेजनायोक्तम् ॥ 

३ति स्फोसिद्धिव्याख्यायां गोपारिकायां 

पञ्चमः शोकः ॥ 

१, 101६6. परिकल्पोऽपि. ख, 



ॐ. स्पे [ष्ठिः , शक्रः ॥ 

कथं न॒ सैभवति ? यदा तेऽपि सखोपरन्धिनिबवन्धनसंस्कार- 

दारमन्यवर्णप्रययेन सहेकाथेक्रियामुपगन्तं क्षमन्ते । . यथोक्तम्- 

““पूवैवर्णजनितसंस्कारसदहितोऽन्त्यो वणो वाचकः-- इत्यदोषः ।'' 

नैतत्सारम्- 

संस्काराः खल यदस्तुरूपप्रख्याप्रभाविताः । 

विज्ञानहेतवस्तत्र ततोऽथ धीन .कल्पते ॥ ६ ॥ 

वणवादी पुनन चेत्येतदसहमान आह--कथं... . - इत्यदोषः इति । 

कथमिति । किच्त्तमाक्षेपे, सभवव्येवेदयर्थः । कारणमाह- यदेति । तेऽपीति । 

पू्भाखादिवदणी अपीत्य्ैः । स्वोपरन्धिनिजन्धनसंस्कारद्रारमिति । स्वशब्दस्यात्म- 

वाचि सलेषामुपटन्धि : स्वोपर्न्धिरिति षष्ठीसमासःऽआत्मीयवाचिते स्वीयोपरूभ्धिः 

स्वोपर्न्धिारति कर्मधारयः । स्वोपर्न्धिर्निबन्धनं कारणं यस्य संस्कारस्य स 

स्वोपरखन्धिनिबन्धनः;ताटशः संस्कारो द्वारमस्येति पुन च॑ट्रब्रीहिः । एतचोपगन्तुमिति 

प्रयोजरनर॑थेक्रियाविशेषणम् । क्षमन्त इति क्रियाथेक्रियाविरोषणे वा ; क्रियाक्रिया- 

विरशिष्टप्रयोजनक्रियाविशेषणं वा । अन्ययवणंप्रल्ययेनः सहेति । अन्स्रवर्णीविषयेण 

प्र्ययेन सहेति तस्य न संस्कारपेक्षा, अब्यवधानादिति भावः । एकाथक्रियामिति 
व्याख्यातप्रायं पूतेत्रैव कृतेन व्यारूयनेन । उपगन्तुं क्षमन्त इत्यत्र तदेत्याक्षिप्य कथ- 

मिति पूर्वेण सम्बन्धः कतेव्यः । अस्य पक्षस्य भाष्यसम्मतिमाह- यथोक्तमिति । 
पूर्वेति । का्यैद रौनबछनं वर्णीरात्मनि निहितो विशेषः संस्कारापरनामा वर्णागान्तर- 
व्यापारः स्थायी कल्प्यते, तत्सहकृतादन्त्यवर्णादर्थबुदधिरत्य्थः । पर्ववर्णजनितश्च 
सस्कारोऽन्य एव कोऽप्यपूर्ववदिति भाष्याभिम्रायः । 

१, 0५८. अर्थ, ख. २. वलेन दहि. ख. 



षष्टः. शोकः]. गोपाटिकासदह्िता ४५ 

 सैस्काराः खदु यदरस्तूपरम्भसंभावितात्मानस्तत्रैव नियतनिमित्तठन्ध" 

प्रङिबोषा भिग्रमाविभोवयन्ति, नाभान्तरे ; न हि जातु गवावग्रहप्रत्ययप्रभा- 

वितः सेस्करोऽशवस्मरणयुपकल्पयति ॥ 
[ती यी णण रिरि 

१ 
शी, 

क । 

दूषयति- नैतत्सारम्, संस्काराः... .... उपकल्पयति । संस्काराः 

इति षष्ठः शोकः । संस्कारो नाम गुणविरोषः । यथोक्तं ताकिंकरक्षायाम्-- 

°'"यजनतीयसमुत्पा्यस्तजातीस्य कारणम् | 

स्वयं यस्तद्विजातीयः संस्कारः स गुणो भवेत् ॥'” इति । 

खलुः प्रसिद्धौ, तत्प्रयोजनं च हेखनमिधानम् । येषां वस्तुरूपाणां प्रख्याभिरनुभवै- 

निष्पादिता इति । विज्ञानदेतव इति षष्ठीसमासः । तत्र वस्तुरूपेषु । ततो वणणानुमव- 

जनितेभ्यः संस्करेभ्यः। अर्थेऽभिघेये घीने कल्पते अवकल्पते। संस्काराः खल्विति 

धि । यद्रस्तुपटम्भस्तभावितात्मान इति । सम्भावितजन्मान इति वा 

पाठः | आत्मजन्मनोग्रहणममिन्यक्तितो मेदम्रहणाय ; यथा आत्मा ततः संभावितः, 

तथा तत्रैव धियमाविभावयितुं राक्तिरपि तत एव ठ्न्येति भावः । 

ननु तत्र शाक्तिरस्मामिः स्वीक्रियत एव, अतः सिद्धसाधनम् ; अत उक्तं 

तत्रैवेति । एवकारः शछोकेऽथसिद्ध इति भावः । नियतनिमित्तरन्धप्रबोधा शति । 

नियतानिमित्ताहन्धः प्रबोधः प्रतिबोधो वा येरिति विग्रहः । ननु संस्काराः सुप्ता इवा- 

वतिष्ठन्ते ; यस्तु तेषां कश्चित् प्रबुध्येत, स स्मृतिं जनयेत् ; स च प्रतिबोधो न 

स्वायत्तः, कि तु पराधीनः इृव्युक्तम्-रग्धेति । कुतस्तहिं लाभः ? तदुक्तम्-निमि- 

तेति । अन्यस्मात्कादावित्कात्कारणादिति प्रणिधानादि च निमित्तमभिप्रेतम्। 



४६ स्फोटसिद्िः [षष्ठः शोकः] 

निमित्तं च तत् न सर्वषां साधारणम् , किं तु व्यवस्थितमिति दरदितम्-नियतेति। 

एकनिमित्तप्रसूतः प्रबोधः प्रायेणेकमेव संस्कारं विषयीकरोति । अत्र च सर्वत्र 

कायदरोनमेव प्रमाणमिति बेदितभ्यम् । नाथीन्तर इति । स्वकारणज्ञानविषयादन्यस्मि- 

नित्यर्थः । यो यः संस्कारः स स स्वकारणज्ञानविषय एव ॒धपियमादधाति, नात- 
विषय इत्यर्थः । अन्नैव टृष्टान्तमाह--न हीति । जातु कदाचिद्रवावग्रहप्रत्यय- 
प्रभावित इति । अवग्रह आकारः ; गवाकारज्ञानजनित इत्यथः । 

अथ वा अवग्रहो ज्ञानम्, प्रत्ययः कारणम् । अश्चस्मरणमिति षष्ठीसमासः । 

उपकस्पयतीति बतैमाननिर्दैशः संप्रतिपत्तियोतनाय । प्रयोगश्च भवति--वणी- 
चुभवजनितः संस्कारो नार्थग्रत्ययनिमित्तम् अतद्विषयज्ञानजन्यत्वात् गवावग्रह- 

प्रत्ययजनितो यथा अश्चत्वग्रत्ययस्य | न चानुमानस्यार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिप्रसूता्थौ- 

पत्तिवाधः, अन्यथोपपत्तेः साधयिष्यमाणत्वात् ॥ 

इति स्फोटपिद्धिव्याख्यायां गोपाछिकायां 

षष्ठः छोकः 



[सप्तमः शोकः] गोपाटिकासहिः ४७ 

यदि म॑न्वीत-प्रयेकमभिमतकायददीनामावादर्णेम्यो यौगपद्यामावा- 

ावश्यकल्पनीयं तस्य किंचन बीजम् । तन्न शब्दः, अनेककल्पनादोषात् ; 

तस्य खल्वात्मा अथोधिगमनिमित्तभावश्ेति दयमुपकल्पयितव्यम् । संस्कार 

तु वासनाद्वितीयनामानं पटुतरसवेदनसमनुभूतवस्तुगोचरं स्वं एव 

संगिरन्ते स्मरणफटग्रसवोन्नीयमानात्मानं प्रवादिनः; अथीषिगमनिमित्ततायां 

तु तस्य विवादः । तत्र च कार्यान्तरे इव तद्भावे भावो निणेयनिबन्धनम् । 
~~~ - -----~------~--~~ ~ ~~~ --~---~------~~ ~ _=-_----~~-~-~~ ~~~] --~]]]]~-~~~--~-~~~~~~~~~ ~~~ - 

(® 

ननु पूवैवणैजनितसंस्कार इति भाष्य स्पृतिहेतुव्यतिरिक्तसंस्काराभिप्राय- 

मिति मन्यन्ते ; तत्कथं स्मृतिहेतुसंस्कारनिराकरणम् "संस्काराः खलु, इत्यनेन 

संगच्छते ? उच्यते--सव्यं सस्कारान्तरपरं भाष्यम् ; तथापि स्वोपरुन्धिनिबन्धन- 

संस्कारद्ारमित्युक्तम् । तत्रेदमुच्यते । न तावदपूवैमिव संस्कारान्तरं व्णज्ञान- 

जन्ये सभवति इव्युपरि्टद्रक्ष्यामः । अतः स्वोपरन्धिनिवन्धनसंस्कारद्रारमिति 

वचनात् स्मृतिहेतुरस्कारोऽयमुपन्यस्त इत्यापा् 'संस्काराः खदु" इत्यादिना दूषण- 

सुपन्यस्तम् । एवं च कृते किमिद स्मृतिहेतुत्मापायते £ सिद्धान्त एवायमस्माक- 

मिति--वातिककारीयं बासनापक्षमुपन्यस्यति-- यदि मन्वीतित्यादिना । 

केचित्त व्याचक्षते-““अथ वा वासनेवस्तु” इत्यपि भाष्यन्यास्यानमेव ततो 

द्वेधा भाष्यं वातिककरेण व्या्यातम्-- स्मृ तिहेतुन्यतिरिक्तविषयं वास्ननाविषर्यं 

चेति । व्यतिरिक्तिविषयत्वं पश्चाद नुसरिष्यते । बवासनाविषयत्व तावदङ्गीकृत्य दूषितम् 

(संस्काराः खदु" इत्यादिना । सम्प्रति वासनावार्दाप्रत्यवतिष्ठते-- यदि मन्वीत 

-* * "“""परिक्षयात् इति । अयमथः--यदिं मन्वीत वर्णवादी, किं पुनः स 

मन्यते १ तदाह-- ग्रव्येकमिति | प्रत्येकं वणीम्योऽमिम्तकारय॑द श॑नाभावादित्यन्वयः। 

अभिमतं कायै वक्यार्थजञानमतर तच्छेषतया च पदाधज्ञानमपीति तदेवात्रामि- 

मूका्यतया विवक्षितम्, दशनस्य परारथत्वादिति न्यायात् । ददोनसुच्ारणम् 
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नखलु `पुरस्तनवणीविज्ञानोषहितसंस्कारविरहे केवटाद्विसर्जनीयाद्थषिय- 

सुद्रीयमानामुदीक्षमदे, तद्भाने च पयामः यदपि चान्यत्रास्वं › काथी- 

न्तरीदयम्रययता ` न प्रतीता, . तथापि : न `कायौन्तरोपजनगोचरसामर्थ्य 
प्रतिरुध्यते केनचित् । तस्मात्त कायौन्तरपरिकित्तसत्ताकस्य ` संस्कार 

स्येव ' शक्षयन्तरपरिकितपनामात्रमस्तु, इह विषये कायीन्तरदशनात् ; न त॒ 

स्फोटपारिलयनां युक्ता, कुषसत्ताकस्य तस्यैव शाकतमात्रकल्यनया 'कारयोपप- 

तावथापत्तिपरिक्षयात् । 

दृद्यतेऽनेमाथ इति । तत्पराथमरथप्रयःयनार्थमिति । हेत्न्तरमाह-- 
योगपयेति । अयमथः-- ननु सथा प्रावाणः सम्भूयोखां धारयन्ति, तथा 

अणा अपि -सम्भूयाथप्रत्ययमाविभीवयन्तु । विषम उपन्यासः, वर्णानां 

मियतक्रमवतितया यगपद्यासंभवात्् ब्राब्णां चेकदेराकाक्वर्तितया तत्संभवा- 

दिति अवर्यकल्पमीयमिति भवति तावदाभेमतकार्यदरनम् । न च सा भ्रान्तिः; 

कारणद्वयाभावात् ; न च निर्निमित्तं कार्यमिति संभवति ; आकस्मिकत्वे ` गगनवन्नि- 

स्यत्वापातः, राशविषाणवद्रा अघन्ताभाव इति प्रसङ्गात् तस्यामिमत स्य कर्यस्य बीजं 

कारणमवर्यं कल्पनीयमिलथः । कचित्पाठस्तस्य तद्वीनः ति । तस्यामिमतस्य 

कायैस्य .कृतं ` वणानां यौगपद्यस्य बीजं कारणमिल्य्थः । सलमेवमेतत् ; 

तञ बीजं  तथाविधस्फोटामिधानशब्द॒एव वर्णवुद्धिभिप्रह्म इति . कलयताम् , 

अत . आद---तन शब्द इति । तद्वीजं न स्फोट हइतमथेः ,। अभ्निमृतकारथस्यो- 

तकं योगपद्योपेतं च , युष्कारणं तस्य न व्णंतिरिक्तशन्दतेव्यथः पाठा 

न्तरे. द्रष्टन्यः । : कारणमाह--अनेकेति । अनेककल्पनमरान्दस्य दोषरान्दस्य च 

-कममास्यः । कचित्याखस्तत्रनेषक इति । तदकतेन खब्दस्य परामशः, जनेककलपकामेव 
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व्याचष्ट तस्य खल्विति । तस्य॑ खल्विव्युपपादनयोतनाय प्रपिद्धधर्थमेव वा । 

आत्मा रूपम् , अप्रसिद्धत्वात् । अथांधिगमनिमित्तमावश्चेति सुगमम् । तस्य 

खलितीदं दय कल्पनीयमिव्यन्वयः । संस्कारपक्षे ननेककल्पनादोष इति 

दरोयनाह--संस्कारं विति । वास्नाद्ितीयनामानमिति । वास्षनेतीदसषं संस्कार 

इति नाश्नो द्वितीयं नाम यस्येति बह््रीहिः । स्मृतिहेतुरहिं संस्कारो वासनेति 

गीयते । यथोक्तम्-- 

“अथवा वासनेवास्तु संस्कारः सवं एव हि । 

टृटज्ञानगृहीते ऽथ सस्कारोऽस्तीति मन्वते | इति । 

* संस्कारान्तरपक्षे हि रशब्दकल्पनवदद्रयमपि कल्पनीयम् , न वासनापक्ष 

इति भावः । पटुतरसवेदनसमनुमूतवस्तुगोचरमिति । एष च ““दज्ञानगृहीते ऽर्थ? 

इव्यस्योपन्यासः । पटतरेण संवेदनेन समनुमूतं वस्पु गोचरो यस्येति बहर हेः । 

कारणज्ञानस्य यो विषयः स एव कायं्ञानस्य स्मरणस्यापि विषयः । कारणज्ञानं 

कारयज्ञानन्नन्तरा यथाक्रमं कायैभूतः कारणभूतश्च यः संस्कारस्तस्यापि तद्विषय 

एव विषय इत्युपचर्थते । अग्यक्ताुभवादिव्यादृत्यथं समनु भूतमिति समा विशेषणम् । 

वेदनमात्रस्य समनुभवहेतुल्वाभावात् संवेदनमिति संशब्दः । संवेदनस्याप्यपटुनोऽ- 

कारणत्वात् पटुग्रहणम् । पटुमात्स्यापर्याततात्तरप्रयोगः । सवे एव संगिरन्त इति। 

मन्वत इति न मननमात्रे विवक्षितम्, किं तु तत्पूवैकं संगिरणमेवेति मावः । 

स्मरणफट्ग्रसबोननीयमानात्मानमिति । स्मरणमेव फर तस्य ॒प्रसवेनोन्नीयमान 
| $ 

आतमा रूपं यस्य संस्कारस्येति । स्मरणं हि पूवेमनुभूतविषये, नाननुभूतविषये 
१ 

इव्यनुभूतवतः कश्विदतिरायोऽनक्षगेचरोऽप्युनीयत इति । प्रवादिन इति । 
(~. =, ® वातिकगतस्य स्वरब्दस्य व्रिरेष्यं दितम् । यथाहु ः---“वस्तुधमे ह्येषः यदनुभवः 

१, ^५१५६१ शब्दस्य, ख. 
(“-- 7 
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त का) [० [1 

पटीयान् स्मृतित्रीजमाधत्ते"! इति । अतश्च सवेतन्तसिद्धान्तो ऽयं यत्संस्कारोऽस्तीति । 

अथाधिगमनिमित्ततायां तु तस्य विवाद इति । तस्य संस्कारस्याथीधिगमं ग्रति 

निमित्ततायां केवरं विवादः, वर्णज्ञानजन्मनः संस्कारस्य वर्णस्मरणवदर्थाधिगमं प्रति 

या निमित्तताश्रीयते तस्यामेव विवादः-- भवन्तो निमित्तता न युक्तेति, बयं 

पुनयुक्तेति। 

ननु का नामात्र प्रतिपत्तिः अत अह- तत्र चेति । विवदि च 

सतीत्यथः | कार्यान्तर इव तद्भावि भावो निर्णयनिवन्धनमिति । स्मरण इव संस्कारस्य 

भविऽथग्रतिपत्तेमीवः संस्कारनिप्ित्ततानिणयकारणमिति । अथवा कफा्थान्तर 
हव यथा बीजादिकारयेऽङ्करादाविति । तदप्युक्तम्-- 

("तस्याथैबुद्धिहेतुवे विसंवादो ऽर्धनि्णये । 

तद्भावभाविता हेतुरन्यत्रेव प्रतीयते ।'' इति | 

अत्र तद्भवे भावो निणेयनिबन्धनमिद्युक्तम् । एतदेव तथ्तिरेके व्यतिरेक - 

पूवं व्याचष्टे--न खल्विति । पुरस्तनवर्णविक्ञानोपहितसंस्कारविरह इति । 
पुरस्तनेन वणेवि्ञानेन पुरस्तनस्य वर्णस्य विज्ञानेन वोपहितस्य संस्कारस्य 

विरहे, उपहितेन वा संस्कारेण विरहे सतीत्यर्थः । केवर दविस्जनीयादिति । 
“अशः हलयत्र गकारोकारविरहितो तरितजनीयः केवलो न गोल्वप्रलयनिमित्तमिति । 

अधवा यन्न॒ वणान्तररहितः केवल विसर्जनीयः केनचित््मयुज्यते तदुदाहरण- 
मिति । अ्थधियपुदीयमानामुदक्षामह इति । वयमिति सिष्यति । एष च 

लोकिकत्वेन प्रतिवदिनेकीमूय निर्देशः । एवं व्यतिरेके व्यतिरेको दरितः । 

अन्वयेऽन्वयमप्याह -- तद्भावे च पश्याम इति । पुरस्तनवर्णविज्ञानोप- 

हितसंस्कारमवि च विसजनीयादर्थधियमुदीयमानां पश्याम इति ।, ननु 

पृतिहेतोः कथं कार्यान्तरे सामर्ध्यम् १ उक्तं हि- संस्काराः खट यद्रस्विति, 

१, 40080. मन्यामह ईति. ख, 
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अत आह-ययपि चान्यत्रेति । वर्णैभ्योऽन्यत्रे्र्थः । अस्येति । बासना- 

्वितीयनान्नः संस्कारस्ये्थेः । कायान्तरोदयप्रत्ययतेति । स्मरणादन्यस्य कार्यस्य 

य उदयस्तं प्रति प्रत्मयता कारणतेत्यथः । क्षचित्पाठः का्यीन्तयेदयप्रकारतेति । 

कार्यान्तरोदयेति पूववत् | प्रकार इत्थंभावः रेष इति पर्यायाः | तेन रोषतेत्य्थः | 

स्मरणोदये हि मनः कणं संस्कारः यष इति विवक्षाम्रित्य का्यान्तरेऽप्य्थप्रत्यये 

व्णीनां कारणता संस्कारः रोष इत्य्रित्योक्तमिति वेदितन्यम् । न प्रतीतेति। 

केवलस्मृ्युदयप्रकारतादशनात् । तथापि न कायान्तरोपजनगेचरसामथ्य॑मिति । 

कायन्तरेति पूर्ववत् । कायान्तरस्य य उपजनस्तद्रोचरं साम्यमिति । प्रतिरध्यते 

केनचिदिति । न केनचित्प्रतिरुष्यते वायैत इत्यन्वयः । संभवति द्येकस्याप्यनेकत्र 

साम्य कर्मत्संयोगवरिभागयोः । न च दाहपाकविभगेन वहेभदः । तदप्युक्तम्-- 

“यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम् । 

कार्यान्तरेऽपि सामथ्यं न तस्य प्रतिषिध्यते ॥” इति । 

{~ (^ 

उपसंहरति-तस्मादिति । प्रमाणविरोधामावादित्यथः । कायान्तरपरिकित्पितसत्ता- 

कस्येति । कायीन्तरेण स्मरणेन परिकल्पिता सत्ता यस्येति विग्रहः । संस्करस्थैवे- 

त्येवकारेण रसस्कारस्योभयवादिसिद्धतां दशयति । राक्त्यन्तरपारेकल्पनामात्रमिति । 

यथा स्मृतिं प्रति संस्कारस्य काचिच्छक्तिः कल्पिता, तथेहाष्यन्या कल्प्यतामिति 

दरितम्। राक्त्यन्तरेति । मात्रशब्देन धर्मिकल्पनां ग्यावतंयति । अस्िह विषय इति। 

वर्णभ्योऽ्प्रतिपत्तौ पूरववर्ण॑जनितसंस्कारस्य राक्यन्तरकल्पनामात्रमस्िवत्यन्वयः | 

कुत इत्यपेक्षायुक्तम्--कार्यान्तरद दीनादिति । नैतावता घटानुभवजनितात् 

संस्कारातपटज्ञानप्रसङ्गः । यत्र कावद शनं तत्र शक्तिः कल्प्यते, यत्र न टृदयते तत्र 

न कल्प्यत इति दर्दनाददनाम्यां ्यवस्थोपपत्तेदियथः। एतदुक्तं मवति--सर्वत्र 
[) 

वभ कनक 

१* रसथ्येत, क, 
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तदिदमसमञ्जसमिव टक्ष्यते । तथा हि- 

राक्तेः राक्यन्तरायोगस्तत्र सयप्यदशेनम् । 
विलक्षणस्योपजनो नाविशेषाच्च कारणात् ॥ ७ ॥ 

ज्ञानन्तरोपजनगोचरं सामथ्यैमेवात्मति प्राचीनविज्ञानाहितानेवें 

हि संस्कारः केवरं स्मरणमेव प्रसूते । अस्मस्तु विषये काययन्तरस्यापि टददीनात् 

स्मरणत्रत्तदपि करोत्येव, का वां क्षतिः इति । तदुक्तम्-- 

८४ तेन संस्कारसद्धाषो नानेनैव प्रकल्पितः । 

तस्याथप्रत्ययार्थत्वमदृष्टं केवरं कृतम् ॥'› इति । 

ररोके चास्मि्ननेनेति रब्देन बणैवादी परामृश्यते, यदि वार्तिककरीय व 

वासननाक्तस्कारपश्चः । अथ तु भाष्यकारीयोऽपि तदानेनेति भायष्कार एब निर्दिद्यत 

:ति । स्तन शब्दः" इति यदुक्तं तदुपसंहसर्नाह- न तु स्फोटपारेकल्पनेति । 

वणान् परिलञ्य (अस्ति स्फोटो वाचक श्वः इति पारेकल्पना । अत्र कारणमाह-- 

कपसत्ताकस्येति । क्प सत्ता यस्य संस्कारस्येति । यक्तिमात्रकल्पनयेति 

मात्रशब्देन राक्तिमन्तं व्यावतेयति । कार्योपपत्तौ अथप्रतीतिः कार्यम् । अर्थापत्ति 

परिक्षयादिति । अनुपपत्तिद्यथापत्तमूखम् , सा चन्यथेपपत्या क्षीयत 

इति तन्मूलाथौपत्तिरपि क्षीयते ; अतो न स्फोटपारकल्पना इति । तदय्युक्तम्-- 

“भक्षीणाथीपत्तिरेवं च न स्फोट परिकल्पयेत्", इति । 

एवं च संस्कारस्याथ।पत्त्य। हेतुतकल्पनात् "संस्काराः लु यद्वस्तु 

इत्यर्थापत्तित्राधितमेवेधवस्थिदमिति । 

एतदपि दूषयति--तदिदमसमज्ञसमिव रक्ष्यते। तथा दि-.*,. 

१. (0101: का. ख. २. (0101160 एवं, खं. 
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अयोगादिःत्युक्तम् इति । असमक्नसमिवेति इवशब्देन तीकष्णवाक्यत्वं परिहरति । तथा 
हीत्युपस्कारः । राक्तेः दाक्त्यन्तरायोगः इति सप्तमः छेकः । तत्र शक्तारति संस्कारस्य 

निर्दशः । कथं संस्कारस्य शक्तिवमित्ययक्षायां तत्तावदाह--क्ञानान्तरेति । धीरा 

बुद्धिमन्तः ज्ञानान्तरोपजनगोचरं समर्यं संस्कारमाचक्षते । ज्ञानान्तरस्योपजनो 

गोचरो यस्येति । एवकारेण वस्वन्तर्त्वं व्यवच्छिनत्ति । आत्मनि प्राचीनिन 

विज्ञानेनाहितो निवेशो यस्येति । तथा चाह-- 

धभक्तेभिः सवेभावानां व्यवहारानुपातिता । 

तेनान्यदेशकाटेऽपि रूपे ताभिः स सिध्यति ॥।'' इति । 

, एषा च प्राचीनज्ञानस्य शक्तिः; आमनि च तिष्ठति ; कथमन्यशाक्तिरन्यत्र 

पमवेतीति चेत् , तत्राप्याहुः-- 

५ राक्तिः कायांनुमेयत्वायद्रतेवेपयुञ्यते । 

तद्रतेवाम्य॒पेतव्या स्वाश्रयान्याश्रयापि वा ॥'* इति ॥ 

४: | न [@ ५ 
॥ 

अथवा अ।मनः शक्तिः पृथेविज्ञानेन जन्यते, “आद्ृत्तिमि्यथा क्षये संस्कारः, 

इति न्यायात् | अभिन्यज्यते वा| यथोक्तम्- ह 

५आ्मस्थोन्मीलनं तेन व्यक्तेरस्य भविष्यति" इति । 

दाक्तेः प्रतिबन्धनिवृत्तिवौ तेन क्रियते । तदप्युक्तम्-- 

५ुर्वावापिसमर्थो वा प्रकृत्यात्मा सदेष्यते । 

कश्चित्तु प्रतिबन्धोऽस्य कमभि; सोऽपनीयते ॥'' इति । 

एतत्सर्वमपूव प्रति उक्तमपि तुल्यन्यायतयात्रीपि भवतीति द्रष्टव्यमिति । 

यदि विज्ञानस्य शक्तिः, यदि वात्मनः, उभयथापि राक्तिवं सिध्यति ; तदेवात्रोप- 

युज्यते इति शक्तिमद्विरोषो न निर्देष्टव्य इत्यभिप्रायेण सोऽत्र न ̀ निर्दिष्ट इ्यव- 
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सेस्कारमाचक्षते धीराः । न च साम्यानां सामर्यान्तरयोगः, अनवस्थापा- 

तात्। अपि च क्रमन्यतिक्रममावितपूववणेसम्पादितसेस्कारसद्धावेऽपि नार्था- 

गन्तव्यम् । एवं शक्तिवमुपपा्य "रक्तः शक्यन्तरायोगः' इव्यतद्रधाचष्टे- न चेति। 

साम्यानां सामथ्यान्तरयोग इति राक्तेपदस्थाने साम्यपदग्रक्षपः पयायत्वात्। अयं 

चाभिप्रायः -- समर्थस्य हि भावः सामर्थ्यम् ; न च भावस्य मावान्तरयोगः 

संभवतीति प्रसिद्धतसमेवेति । सामध्यान्तरेण योगः सम्बन्ध इति । अनेन च 

राक्त्यन्तरायोग इत्यस्य राक्यन्तरेण योगाभाव इत्यर्थो दर्धितो वेदितव्यः । 

हेतुमाह --अनवस्थापातादिति । यदि राक्तः शक्यन्तरयोगोऽङ्गीकरियते 

ततः शक्सयन्तरस्यापि राक्व्यन्तरयाग इत्यनवस्थापातः । ननु वणीनुभवजनित- 

सस्कारिभ्यो ऽधप्रतीतिकारयदर्शनात् तेषां तच्छक्तिः कल्पिता ; न ततोऽपि पुनः 

कार्यान्तरं दृद्यत इति न तद्विषया शाक्तिः कल्प्यत इति व्यवस्थेति । तन ; 

वर्णातिश्तशब्दत एवाथप्रती्युपपत्तौ न संस्कारस्य शाक्तिकल्पना प्रमाणवती | 

प्रमाणे विना स्वातन्त्येण कल्पने कुतो व्यवस्थेत्यमिग्रायः । द्तीयपार्द 

व्याचष्ट--अपि च क्रमेति । क्रमन्यतिक्रमेण मावितेर्निरमितेरमिन्यञ्चितेवौ पूर्ववणैः 

सम्पादितानां संस्काराणां सद्भावे ऽपोति विग्रहः । अनेन तत्र सत्यपीति व्याख्यातम् । 

तत्रशब्देन हाक्स्यात्मनः संस्कारस्य परामशः पूरवश्ोकनिरदिष्टत्वात् , न तु शाक्तः; 

सत्यपात्यनेनान्वयायोगात् इति दितम् । 

अदर्शनमितयेतद्रधाच्टे--नाथीषिगमः समीक्षत इति । अनेन पू्वशछोकगतम् 

(अर्थे धीः, इत्येतस्रकरणादथधिय इति विपरिणामेन संत्रध्यत इति सूचितम् । 

ेषमाह-- तन्नेति । तस्मादित्यथै; । यतः संस्कारसद्भाविऽप्यर्थाधिगमो न मवति, 

१, ९4१८९ वेदितव्यम्. ख. 
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ततोऽसाब्थीधिगमो न तद्धेतुः तद्ेतुकः संस्कारो हेतुस्येति बहुव्रीहिः । अथवा 

तदा अथीधिगमं परामृदय षष्ठीसमास एवास्तु, अदस्ा च संस्कारपरामद्यः इति । 

ननु ऋरममेदे सैस्कारा एव न सं्र्तैरनिति कुतस्तदन्वयेऽथाधिगमन्यतिरेकः! 

सस्कारव्यतिरेक एष तं तद्वथतिरेकः । तथा हि-क्रममेदे तावत् अर्थमेदः, 

यथा "जरा राजः इति । यदा हि ् पर्शोऽष्टमः प्रथमः, आचस्वरो द्वितीयः, अन्तःस्थ- 

दितीयस्तृतीयः, द्ितीयस्वरश्चतुथैः; तदा पूवैवणजनितसंस्कारत्रयद्वितीयस्य स्वरस्या- 

न्तिमवयोऽवस्थावाचकत्वमापादयति। यदा पुनरन्तःस्थद्धितीयः प्रथमः, दवितीयस्वरश्च 

तत्परः, स्पञशचाष्टमश्च तृतीयः, प्रथमस्वरश्च चतुथः; तदा राजतेर्लण्मध्यमभविन 

प्रथमस्वरस्य दीप्तिविधिनिमन्त्रणादिवाचकत्वं संस्कस्रयेण सम्पद्यते । इदराः 

खदु क्रमस्य महिमा यत्तद्वेदात्त एव वणौ; स्वानुभवदरेणान्यादृरानन्याटशांश्च 

संस्कारान् जनयन्ति । एवं च क्रचित् सहकारिणोऽपि वर्णस्य कचिदन्त्यतया 

वाचकत्वं समञ्जसं भवति । एवं क्रमभेदे तेषामेव वणंनां परस्परविलक्षण- 

संस्कारजनकत्वं क्रमकृतदेव वैटक्षण्यादुपपद्यते । एवं च तत्र स्त्यष्यदरोन- 

मसिद्धक््यित आह--न खल्विति । कममेदेऽपि प्रयेकमक्षरणामुपलम्भैः 

प्रमाषिताः संस्काराः परस्परमन्योन्यमातिरेरते । जरेतयतरत्याः संस्कारा न राजेल्यत्र- 

त्यानतिरोरत, न च रजेतयत्रल्मा जरेतयत्र्यान् । नान्योन्यस्माद्विलक्षणा भवन्तीति 

यावत् । इदमकूतम्-- ते खदु वणौः सेम्भूय वा संस्कारानादधतिं प्रत्येकं वा? 

न तावत्संभूय, असेभवात् । अतः प्रत्येकं वेणानुभवाः सैस्कारहेतव इति वाच्यम् । 

जरा रजेत्यत् च क्रमान्यत्वेऽप्यक्षराणि तान्येव प्रत्यभिज्ञायन्ते । तदनुभवाश्च 

तजनातीयाः संस्काराश्च न षिलक्षणाः। ततः क्रमभेदेऽपि त एव संस्काराः, न तेषां 

त्रमभेदाद्वेदः । प्रयोगश्च भवति- रजेत्यत्र्याः संस्काराः न जरेत्यत्रवयेभ्यो विलक्षणाः, 

समानवर्णजनितत्वात् , यथा जरेप्यत्रैव प्रोगान्तरस्थम्यः प्रयोगान्तरस्या इति । 

१, 01111४6 द॒. ख. २, स्पश, ख, 
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विगमः समीक्ष्यते । तन्नासौ तद्धेतुभवितुमर्ति। न॒ खलु क्रमभेदेऽपि 

्रत्येकमक्षरोपरम्मप्रभाविताः संस्काराः परस्परमतिशेते । अपि च अन्यत्रा 

समीक्ितेवविधस्वभावोऽभिमत एष संस्कारो न विशेषविकखद्धेतोरूदेतु- 

मुत्हते । न च वणीत्मानंः प्रयेकं ॑विद्येषवन्तः ; नाप्यपरसमवधानमेतान् 
॥ क क कु १ णक् ० ~~~ ~~~ 

नच वैरक्षण्यं प्रमाणान्तरपिद्धम् , येन कारत्ययापदिष्टत्वं स्यात् । 

न वचार्थापर्तिवरक्षण्यसाधिका ; अन्यथाघ्युपपन्नत्वादिद्युक्तमेव । उत्तरा 

व्याचष्टे--अपि चेति । अथवा न खदु क्रमभेदेऽपीद्यादि करमविलक्षणस्यो- 

पजनो न कारणाद्त्यस्यां शस्य व्याख्यानम् । विटक्षणस्येत्यत्र भार इति चनेन 

व्याख्यातम् । अविरेषाच्चेति भ्याचष्टे--अपि चेति । अन्यत्रासमीक्षितैवंविधस्वभाव 

इति । वणीनुभवजनितेभ्योऽन्यत्रासमीक्षित एवंविधः का्यान्तरजनकतया विलक्षणः 

स्वभावा यस्येति । एतत्तु बिरक्षणस्येत्यस्य व्यास्यानम् । वेरक्षण्यं च पराभिमत्यो- 

क्तमिव्युक्तमाभिमत इति । भवदभिमत इत्यथैः । विरेष्यं दर्धितम् एष संस्कार इति। 

एतदा त्रधिकारलम्यतं सुचयति। न विरेषविकखद्धेतोरदेतुमुत्सहत इति । ८उप- 

जनो नाविरेषाच कारणात्, इत्यस्य व्याख्यानमिति । यथा पृवाधगतयेर्हत्वोः रेष! 

दितः तथात्रापि दरौयति-तन्नासौ तद्धेतुर्भवितुमरहतीति । सेब व्याख्या । 

कचिचेष ग्रन्थो न द्यते । ननु ् रमभेदे वणी एव विक्षणा विरक्षणानेव संस्कार- 

नादधतीत्यािदधतेव्यत आह-न चेति । बणौः प्रत्येकं वातिशयशाछिनिः, संहता वा 

न तावतप्त्यकमिलयुक्तम् । न च व्णातमानः प्रसेकं विं्ेषवन्त इति । विशषस्यास- 

त्वात् अनमिमतत्वाच्च | द्वितीये विकल्परिरो दूषयति-- नापीति । अपरसमवधान- 

मिति । अपरेवर्णैः सम्भूयावधानम् एककार्यीन्मुख्यमित्य्थः । सन्निधानमिति वार्थः । 

१. इत्यादिकमपि, ख. २, अयं निभरपर्यायः, 
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विशिनष्टि, नियतानुपू्व्य॑तया असम्भवात् समवधानस्य; निरद्धागामिनोः 
खलु तदासीमत्यन्तासतोरनतिशयतया कार्योपजनोपयोगायोगादि व्यक्तम् ॥ 

तथेव कचित् पाठः । एतान् विशिनष्टीति ( वणोत्मने विहेषयुक्तान् करोतीत्यर्थः । 

कारणमाह-- नियतानुपून्येतया असम्भवात् समवधानस्येति । नियतमानुपूष्यं 

येषां ते नियतानुपूढ्याः, तेषां मावो नियतानुपून्येता तया कारणेन बणात्मनां परस्प- 

रसभवघानस्यासम्भवादित्य्थः। एष तर्हिं विरेषः-वृत्ता वणेविरेषोपरुन्धिः कचित् , 

अन्यत्र न तथति ; अत आह- निरुद्धेति । विनष्टाजातयोर्व॑र्णयोः तदानीं 

कायीपजनकाटेऽत्यन्तासतोरनतिशयतया निरुद्धस्यागमिनो व्णीदविशिष्टतया 

कारग़रन विछक्षणसंस्काराख्यकार्योपजनं प्रत्युपयोगासम्भवादित्यर्थः । अथवा 

करमनियमात् पूरवैस्योत्तरसमवधानं उत्तरस्य च पू्वंसमवधानं न संभव- 

तीव्युक्तम् । एतदेव विवृणोति--निरुद्धागमिनोः खल्विति । निरुद्धवतेमानकराठे 

नस्स्यजातम् , अजातव्तमानकाङे नास्ति निरुद्धमित्येवमन्योन्यकाठेऽत्यन्तासतोर्वि- 

ठक्षणसंर्कारोपजनोपयोगिषिरोषापरप्यायातिरायाघारत्वासम्भवात् विलक्षणसंस्का- 

रोपजनकार्योपयोगासमवात् । इत्युक्तमिति । उक्तेश्च “सत्यं स तु विरेषोजत्र' इत्यस्य 

व्याख्यान । न च संस्करण धिरेषणमिति भरमितन्यम् , विङक्षणसंस्कारोत्पत्तय 

एव विरेषान्वेषणादिति ॥ 

॥ इति स्फोटसिद्धिन्याख्यायां गोपाङ्कायां सप्तमः शकः ॥ 

(8 
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योऽपि मन्यते-न खट् साक्षाद्धावनानां व्यापारमामिषेयप्रययविषय- 
मुपेमः, अपि तु ताभ्यः खायित्वेन प्रतिरुन्धयोगपदयाभ्यः प्र्यवमृष्टसकल- 

-~ -~ ~~ "~~~ ~-----~ - ~~~ -- ~ ~~~ 

अन्येषां प्रत्यवस्थानमाह-योऽपि मन्यते ....तदिदमुक्तम् ....ज्ञानकार- 

णम् इति । अस्याथः-पूवैतर पूवैवर्णजनितस्षस्कारसहितान्त्यव्णवाचकतवस्यैव प्रकारा- 

न्तरत्वात् ध्यदि मन्येत" इत्युक्तम् ; इदानीं तु सयैषामेव वणीनां वाचकत्यमिति 

वा्न्तरत्वात् ध्योऽपि' इत्युक्तम् । मावनानामिति । संस्कारो वासना मावनेत्यनथौ- 

न्तरम् । न खट वयमन्त्यवणवाचकवादिवत्साक्षादन्यवघनेनैव व्यापारं भावनाना- 

मभिघेयप्रत्ययविषयमुपेमः । अभिधयस्य प्रत्ययो विषयो यस्य कार्य॑तयेति 

बहुब्रीहिः । येन श्याक्तेः राक्त्यन्तरायोगः' इत्युपारम्येमहि । न च "विलक्षण- 

स्योपजनः' इत्युपारम्भः, संस्कारस्य स्मृत्येकहे तुत्वात् । उपेम इति । अभ्युपगन्छाम 

इत्यर्थः । अपि विति | किन्तु किं पुनयूंयममभ्युपगच्छयेति यावत् । ताभ्य इति । 

भावनाम्य इत्यथः । पञ्चमी चेयम् | प्रत्यय उद तीत्यन्वयः । स्थायित्वेन प्रतिखन्ध- 

योगपचाम्य इति । यावत् कार्योत्पत्तिस्तावत्काख्वर्तित्वं संस्काराणां तद वेदक- 

प्रमाणदिवावगतमिति भावः । स्थायित्वेन कारणेन प्रतिर्न्ध योगपद ध्राभिरिति 

विग्रहः । प्रयवमृष्टसकख्वणेरूपासेति । पूवैमुच्चारणवेखायां येष यानि रूपाणि 

गृहीतानि तानि सबोणि तदनन्तरमन्येन ज्ञानेन समनुसन्धीयन्ते ; तेषां ततश्वाथौ- 

वबोघ इद्यभिमानः । तेनायमथेः- प्रयवमर्योऽवमृष्टानां पुनर्यवमञ्चः ; प्रत्यवमृष्टानि 

सकलानां वणौनां रूपाणि दीर्घादि कमादीनि च सकलानि बा वर्णरूपाणि 

येन । अथवा वणैखूपेति द्रन्दतामाश्रिल् सन्निधानाच्च ख्पस्य वर्णैरविंरोषण- 

माश्रिख प्रलवमरृष्टानि सकखनि वणैरूपाणि येनासनेति विग्रहः । स तादृश 

आत्मा यस्येति पुनश्च वहतरीहिः | अनेन च तत्र सयप्यदशंनमसिद्धमिति 

दरौयति । एक इति । अनेनेकग्रलययजनितप्राकस्याश्रयतवेनेकपदतां दरयति । 

१, तेषां. क. 
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वणरूपात्मा एकः प्रयय उदेति ; तत्र स एव वा तद्विपरिवतिनो वा वणीस्तत्र 
समधिगतसहमावा जनयन्त्यथोवबोधमिति ब्रथा शब्दपरिकल्पनापरिभमः । 

स्मृता च सहभावो न प्रयक्ष इति चेत्, किमत प्रलक्षवतिना यौगपद्येन ? 

प्र्यय उदेतीति । वतमानापदेरोन सर्वस्वसंवे्यतां दर्दयति । 

ननु उदेतु, ततः किमत आह-- तत्रेति । उदये सिद्धे सतीत्यथः । स एव 

वेति । प्रल्यय एव वेखथः | उत्तरपेक्षया वारब्दः । तद्धिपरेवर्तिनो वा वणौ इति। 

तत्र प्रयये विपारेवतेमानाः प्रकादामाना इति । वाराब्द श्च पूवापेक्षया । वार्तिके च 

‹समस्तवणविज्ञानम् ' इति कचिदुक्तम् ; “(्तदारूढास्तदा वणाः, इतिं 

कचित् ; तदनुसोरणायमन्यवस्थावादः -- 

“प्रमाणे वापि रन्दो वा तञ्ज्ञानं वा निरूप्यते" इति । 

राब्दप्रमाणपक्षमवटम्ब्य तद्विपरिवर्तिनो वा वणौ इत्युक्तम् । तजञ्ज्ञानप्रमाणपक्षम- 

वलम्ब्य प्र्यय एव वेद्युक्तम् । तत्र समधिगतसहभावा इति। तस्मिन् प्रयये समधिगतः 
न 

~ 

सप्राप्तः'सहभावः साहिल येरति विग्रहः । समधिगतः प्रज्ञातः सहभावो येषामिति 

वा । जनयन्त्यथीवबोधमिति । स एव वेद्यत्र जनयतीति द्रष्टव्यम् । इति वृथा 

राब्दपरिकल्पनापरिश्रम इति } यतो द्ृ्टेभ्य एव वर्णेभ्योऽ्थप्रल्ययः कथश्चिदुपपयते, 

ततो वृथा सुधेव अत्यन्तादृष्टब्दपरिकल्पनायां भवतां परिश्रमः । यस्य प्रयोजनस्य 

सिद्धये शब्दः कल्पयितुमिभ्यते, तस्य दृष्टेरेव वर्णैः सिद्धत्वादेतिं । चोदयति- 

स्मृतौ चेति । चोऽवधारणे । यत्वयोक्तं साहिस्यं तद्स्पृतवेव, न पुनः शररत्रप्रयक्ष; 

प्र्क्षव्ती च शब्दः स्पोटपक्षे वाचकः ; (प्रयक्नाच्छब्दादथं प्रतिपामह' इति 

लोकिकी ग्रपिद्धिरति चेन्मन्यस्त इव्यथः । पारेहरति-- किमत्रेति । किं 

श्रोत्नप्रत्यक्षे, ख. 
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सर्वथाज्ञाने तैषां तदथ्यैते ; तच स्मरणज्ञानेऽस्येव । स चैष प्रययः स्मरण- 
प्रयक्षरूपाम्यामुभयात्मा सदसद्र्णरूपावमास्यन्त्यवर्णगोचर इष्यते केथित् । 

प्रयोजनमेत्रेदानीं प्रदयक्षज्ञानवर्तिना स्फोटावर्म्निना यौगपवेनोपन्यस्तेनेदयथः । 

अनवसर हि तदुपन्यसनमिदानीमित्याह -- सवेथाज्ञान इति । अज्ञान इत्यकार- 

प्रेषण छेदः । सर्वथा सवेप्रकरिण यावन्तः प्रकारा ज्ञाने विदन्ते तैः 

सर्वैरम्येषां वणानां योगपयेन ज्ञानानुतपत्तौ तत्म्रलक्षवर्ति यौगप 

स्फोटविषयम् , अत एव ॒व्णोनां योगपासम्भवेन स्फोटकल्पने प्रवृत्ततवा - 

दिद्यथः । इह च केनचि््मकरेण वणानां खरूपतो योगपदमस्तेवेयाह-- 

तच्ेति। तत् वणानां यौगपयेन ज्ञानं वणयोगपयस्य वा ज्ञानम् प्रलेकवणानुप्रव- 
> = 

जन्यसंस्कारजन्ममि स्मरणज्ञानेऽस्येवेति किं प्रत्यक्षवर्तियोगपद्तृष्णया £ न खटु 

वर्णयोगपये संभवति स्फोटप्रत्यक्चत्वकल्पनाबीजमस्तीति भावः । अज्ञान 

इव्यत्रत्यं ज्ञानं तच्छब्देन परामृरयते । तादग्विध्ञानत्वमिति यावत् । कचित्तु 

वणेयोगपथं तच्छब्देन परामृश्यत इत्याहुः । अन्या व्यास्या--किमत्र 

रान्दव्यवहारे प्रप्यक्षवृत्तिवाचकयोगपवेन ए कुतः £ सवेधाज्ञाने, सर्वथा 

तस्यानुपलम्भाद्त्यर्थः । ज्ञान इति वा छेत्तव्यम् । सवथाधज्ञानक्तभवादिवयथैः | एषां 

पुनर्वणानां प्रलक्ष्रृत्तियोगपवासंभवे सपरप्रकारेण चार्थज्ञानोदये सति सवैप्रकारे 

विज्ञाने यौगेपदयमर्यते | न तु ज्ञानविरोषास्था क्रियते । तच स्मरणज्ञानेऽस्ेकेतयु- 

क्तम् । सर्वथाज्ञान इयेतवूर्वापराभ्यां तन्त्रेण संवध्यते । एव॑ प्रत्यय उदेति, तत्र 

च वणोनां यौगपधमिल्यक्तम् | प्रत्ययमपि द्वेधा विभजन्नाह-- स चैष प्रत्यय इति । 

स्मरणप्रदयक्षरूपाभ्यामुभयासेति । स्मरणत्वरूपेण प्रत्यक्षत्वरूपरेण चोभय आनम 

यस्येति विग्रहः । सदसद्रणीवभासीति । सदसद्रणौवभासनरीट इत्यथः । अन्त्यवणं- 

१, प्रत्यक्षकत्पना, ख. २, तव्ौगपच, ख, 
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अन्यैस्तु सकलव्णोपरब्धिनिबन्धननिखिरमभावनाबीजजन्मा युगपदलिल- 
वर्णरूपपरामशीं चरमवर्णप्रयक्षोपटन्धिसमनन्तरः स्मरणेकरूपः सङ्गीयते । 

क्रमसमधिगतात्मसु न युगपदनुस्मरणमिलयपि मिथ्या । तथा हि-सकल्वादि- 

गोचर इति । अन्त्यो वर्णो गोचरो विषयो यस्येति विग्रहः । तेन येयं सदूपान्त्य- 

वणैविषया प्रत्यक्षापूर्वैह॒चातीतेषु स्मृतिरूपा बुद्धिः , सैवारथप्रती तिहेतु- 
रिति मन्यन्त इति इष्यते । कैशिंदति । वणवादिभिरिति सिध्यति । किंञ्चापैरित्याह.- 

अन्धेस्विति । समीयथत इत्यन्वयः । सकख्वर्णोपठन्धिनिनन्धननिखिलभावनानीज- 

जन्मेति । सकठ्वर्णेति कमधारयः । वर्णोपटन्पीति षष्ठास्मासः । उपट्न्धिनिबन्ध- 

नेति बहुत्रीहिः । भावनार्बजति रूपककर्मधारयः। सकल्वर्णोपरुन्धिनिबन्धनेमभ्यो 

निखिरेभ्यो भावनाबीजेम्यो जन्म यस्य प्रत्ययस्येति पुनवेहूव्रीहि; । युगपदखिल - 

वर्णरूपपरामीति । अखिव्व्रूपेति व्याख्यतम्, सकल्वणरुयेत्यत्र तुल्य- 

प्रकारत्वात् । युगपदविल्वणरूपाणि परामृ शतीति युगपदखिट्वणरूपपरामरीति। 

चरमवर्णप्रतयक्षोपरुन्धिसमनन्तर इति । अन्तिमस्य वणैस्य यत्प्रत्यक्षं ज्ञानं तस्य 

समनन्तर इति । स्मरणेकरूप इति । स्मरणत्वमेकमेव रूपं यस्य 

प्रत्ययस्येति विग्रहः । प्रत्यय इत्यधिकाराद्विरष्यं सिध्यति । युगपदखिल्वणैपरामरश- 

त्युक्तम्, तत्र युगपक््वविपर्थयमारङ्कथ परिहरमनाह -करमसमधिगतात्मखिति । 

करमेण समधिगतः अनुभूत आत्मा येषामिति विग्रहः | वर्णेष्विति विशेष्यम् , 

अथवा वस्तुषिति । न युगपद नुस्मरणमिति । मवतीति रोषः । अनुशन्देनासम्भवं 

भ्यनक्ति | न हि क्रमेणानुभूय तदनन्तस्मेव युगपत्सर्तु शाक्यते, अनुमवानुसा्त्वात् 

स्मरणस्येति भावः | इव्यपि मिथ्येति । एषा हि स्फोटवादिन एतत्पक्षदूषणे विरिष्टा 

युक्तिरमिमतेखपिशब्देन दभरितम् । तथा हीत्युपपादनप्रतिज्ञा । उपपादयति-- 

१. * प्रययोपलाभ्धि, ख. 
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नामभिमतं पोर्वापर्यारोचितेष्वपि भावेषु समु्चयावग्रादि ज्ञानम् ; तदनम्युष- 

गमे हि तस्रकाराङुपातिषु शतं विंशतिरिति समुञ्चयदशीनं विर् 

ध्यते । तस्मच्छरूत्रमनोजन्ममिः क्रमवतीभिरपि बुद्धिभिरवेधतेष्वपि वणी- 

तसु पुरस्तात् , परस्तादद्वयमक्रममलिटवर्णरूपावग्राहि स्मरणमवकल्पते । 

सकरेति } अथवा मिथ्येत्यत्र कारणमाह--तथा हि सकटेति । यथा हि मिथ्या, 

तथा सति हि समुच्यज्ञानमिष्टमित्यन्वयः । ननु कथे तदिच्छया मिथ्यात्वे 

कल्प्यते तत्राह--तदनमभ्युपगम इति । सकट्वादिनामभिमतमिति कतर षष्ठी | 

अभमिमतमिष्टम् । पौवोपयारोचितेष्वपि मवेधिति । पूर्व॑ पौवीपर्येण 
प 

गृहीतिष्वपीप्यथेः । अपिशब्देन परोक्तविरोधसम्भावनां दश्चयति। समुचयावग्राहि 

समुचयावभापि | तदनभ्युपगमे समुच्चयावग्राहिणो ज्ञानस्य स्व॑वादिभि- 

रनङ्गीकरि । तदपरकारानुपातिषिति । तस्मिन् प्रकारे येऽनुपतन्ति, तेषु; ् रमज्ञते- 

ष्वित्यथः । दातं विंदातिरेति समुचयददनमिति । रातं विंशतिर्त्येवमाकारमिव्यर्थः । 

उपसंहरति -- तस्मादिति । श्रोत्रमनोजन्मभिरिति । न केवर श्रोत्रमात्रा- 

दासां जन्म, किन्तु मनसोऽपीत्यथः । यदि मनो न श्रवणवेलायां व्याप्रियते, कथं 

मनसा स्मरणं जन्येत त्वगादिवत् १ यतस्तु मनसैव स्मर्यते, ततस्तस्याप्यनुभवे 

व्यापारः समुनीयते । यथाहुः-- 

“स्मृतिश्च न भवेतश्वद्रृहीयात्तन्न चेन्मनः । 

्रोत्र्रहणवेखायाम्!? इति । 

बुद्धिभिरिति बुद्धिमेदं दशेयति । पुरस्तादवधृतेषित्यन्वयः । परस्तात्स्मरणमिति 

चान्वयः । बुद्धिभिरित्यस्य व्यतिरेकः--अद्रयमिति, क्रमवतीभिरिव्यस्या- 
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तल च प्रतिसंक्रान्तप्रतिबिम्बा इव व्णीः समीहितकार्यं प्रयनन्तरतां नाति- 
करामन्तीति रोकिकवचनमपि समञ्जसम् -शन्दादथ प्रतिप्चामहे--इति, 
शञ्चकारवचनं च-“भावमाख्यतिनाचष्टे” इति । तदिदमुक्तम्-- 

“यद्वा प्रत्यक्षतः पूवं कमज्ञातेषु यत्परम् । 

समस्तवणविज्ञानं तदथज्ञानकारणम् ॥ इति । 

®, (- 

क्रममिति, बणीतमखिव्यस्याखिल्व्णरूपावग्राहीति, अवधूृतेष्वित्यस्य स्मरणमिति 

व्यतिरेकः । एवे च वर्णेष्वनुयुञ्यमाना दोषाः परिहृता इतव्याह-- तत्र चेति । 

तस्मिन् स्मरणे चेत्यथः । अथवा स्मरणप्रतयक्षरूपाम्यामुभयासमनि स्मरणेकरूपे वा 

प्रत्यय इत्यथैः । प्रतिसक्रान्तप्रतिनिम्बा इवेति । तस्मिन् प्रतिसंक्रान्तं प्रतिबिम्बं 

येषामिति । इवरब्देन प्रतितिम्बसद्धावोऽपि नैषां पारमार्थिक इति ददति । न 

दयमूतएुप्रतिनिम्बसम्भवः । एतच '्तदारूढाः” इत्यस्य व्यास्यानम् । समीहितका्य 

्रत्यनन्तरतां नातिक्रामन्ताति न दूरेऽथौवब्रोधनम्?' इत्यस्य व्याख्या । 

इति ठीकिंकं वचनमिति “शब्दाद्भमतिः,” इलस्य व्यास्या । 

उपलक्षणं चेतदिव्याह--राल्रकारवचनं चेति । आचाथमतमेव चेदमि- 

त्याह -- तदिदमिति । शति वृधा शब्दपरिकल्पनापरिश्रमः' इत्यन्तस्य निवन्धनस्य 

मूकभूतम् यद्रा प्रत्यक्षतः? इति वार्तिकमुपात्तं निबन्धनक्ृता, तत्रैव समस्ताथ- 

सूचनात् । रोषं तु व्यास्यातृभिरेव प्रदशनीयम् । तथाहि-- स्मृतौ चः इत्यदः 

‹अस्त्यव' इत्यन्तस्य व्याख्येय वातिकम्-- 

“तत्र ज्ञने च वणौनां योगपयं प्रतीयते । 

नाव्यं यौगपयेन प्रव्यक्षस्थन तद्भवेत् ॥' इति । 

स॒ चैषः इत्यदः संगीयते” इत्यन्तस्य वातिकद्वयम-- 
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“धचित्ररूपां च तां बुद्धं सदसद्रणगोचराम् । 

केचिदाटथया वर्णो गृह्यतेऽन्त्यः पदे पदे ॥ 

अन्त्यवर्णे च विज्ञाते स्वसंस्कारकारितम् । 

स्मरणं योगपयेन सरवेष्वन्ये प्रचक्षते ॥' इति । 

“क्रमस्षमाधिगतातमघुः इत्यादेः "विरुध्यते" इत्यन्तस्य-- 

(सर्वेषु चैरमर्थषु मानसं सबैवादिनाम् । 

इष्टं लमुयज्ञान क्रमज्ञातेषु सत्स्वपि ॥ 

न चेत्तदभ्युपेयेत क्रमदृष्टेषु नैव हि । | 

शतादिरूपं जयेत तत्समुचयद दनम् ॥' इति वार्तिकद्रयं विषयः । 

नतस्मच्छरत्रमनोजन्ममिः' इत्यादेस्तु-- 

“तेन श्रोत्रमनेोम्यां स्यात् क्रमज्ञतेषु यदपि । 

पवेज्ञान परस्तात्त युगपत् स्मरणं भवेत् ॥ 

तदारूढास्तदा वणौ न दृरेऽथौवबोधनात् । 

राब्दादर्थमतिस्तेन ठोकिकैराभिधीयते ॥' 

इति दयं विषयः । 

तस्यापि इति । योऽपि खल्वेवं मन्यते तस्यापि वदिन ह्यः । कि 

पुनस्तेस्येत्यपेक्षायामाह-पूर्वोपट धि . . -..अनुमीयते इति । पूर्वोपरन्धिमेदेऽपी- 

त्यष्टमः शोकः । यस््मरकशनुपातिन्यः पूर्वोपरन्धयश्वरमप्रत्ययकारणतयाभिमता; 
[1 

१, चेतदर्थेषु. ख, २. बोधनम्, ख, 
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तस्यापि- 

ूर्वोपरुन्धिभेदेऽपि भवेदर्थस्य दरौनम्। 

एकोपरन्धो नैतेषां भेदः कश्चन रक्ष्यते ॥ ८ ॥ 

पर्वोपटन्धयोऽपि हि क्मविरोषवल्यः परिग्ररीताभिमतविपरीता- 

दुपूव्यी अक्रमाश्चैकवक्तृप्रयुक्तवर्णविषया विपरीताश्च न पश्वाद्धाविन्यां 

समस्तवणोवमासिन्यामुपरन्धावनुविपरिवतेमानान् वणौस्मनो भिन्दन्ति; 

अस्मास्मकारास्रकारान्तरेऽपि तद्देव चरममाविन्या समस्तवणेविषरयया प्रस्यया 

अधददीनं प्रसग्येत। कुतः £ यतश्वरमभाविन्यामेकोपर्न्धौ सवैस्यामपि न वणीनां 

कश्चिद्िरोष इति योजना । पूर्वोपलन्धिभेद इत्यक्तम् , तद्रयाचष्टे--पूरवोपकन्धय 

इति । पूर्वोपडन्धयोऽपि हि न वणीत्मनो मिन्दन्तीत्यन्वयः । अभिमतं प्रकारं 

दरीयति-- क्रमेति । येन क्रमेण वृद्धव्यवहरि वणौ वाचकतयावधृताः, स 

क्रमविशेषो यासां यादु वा ताः क्रमविरेषवत्यः। आकारान्तरं दरयति- 

परिगृहीताभिमतविपरीतादुपूष्य इति । पारेगृहीतमभिमतानुपृव्येविपरीत- 

मानुपूर्व्य याभिरिति विग्रहः । यथा जरेति विवक्षिते राजेति अन्यस्य प्रकारान्त- 

रस्य कथनम् । अक्रमा इति । युगपन्नानावक्तृभ्रयुक्ता इति सिष्यति । यथोक्तम्- 

“यौगपद्यं त्वराक्यतवाननैव तेषामिहाश्रितम् । 

वक्तृमेद्श्च तत्र स्यात् > > > > > ॥' इति । 

अभिमतस्य प्रकारस्य कथनम्--एकेति । एकेन वक्ता प्रयुक्ता 

वणी विषया यासामिति विग्रहः । प्रकारान्तरकथनं बिपरीतश्वेति । 

जनेकवकतृप्रयक्तवर्णविषया इत्ययः । सक्रमका , इति स्यति । 
(~+-- 9 
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असप्रा्तमिरन्वयनिरूदयोर्विशेषाभावादिदयुक्तम् । एकोपटन्धौ तु योगपवा- 

्नानुपूर्विको विशेषः। न चेदमिह समीचीनम्-उपठम्भगो चरमिदं योगप्म्, 

नोपरभ्यविषयम् ; उपलम्या हि वणः करमविशेषमाज णएवैकया प्रस्यया 

प्रस्यायन्त इति । तथा हि- स्वतो वणौ नियतया विभुतया च न देस॒- 

अथवा परिगृहीतामिमतविपरीतानुपृव्या;ः पूर्वोपरन्धीर्विंशिनष्टि--एकवक्त्- 

रयुक्तवणैविषया इति । अक्रमाः पूर्वोपरन्धीविंरिनष्टि--विपरीताश्वेति । 

युगपन्नानावक्तृप्रयुक्ता इत्यथैः । पश्वाद्भाविन्यामिति । एकैकवणानुभवसमन- 

न्तरभानिन्यामित्यथः । समस्तवणावमासिन्यामिति । समस्तान् वणीनवभासयतीति 

समस्तवणवमासिनी तस्याम् । उपटन्धावनुविपशवितमानान् अर्णीतमन इति । 

अनेनैकोपटन्धिव्यौए्याता । एतेषामित्यस्य चर्थो दित इति वेदितव्यम् । 

हेवुमाह--असंप्रपतेति । असंप्राप्तमनागतमजातमित्यनर्थान्तरम् । निरन्वय- 

निरुद्धमनन्वयनिरुद्धं॒ चैकमेव उत्तरेणासंबध्य निरुद्रमित्य्थः । इत्युक्तमिति 

च पूवैवत् । छर पुनरियं सहायताः हइत्यत्रोक्तिरिति व्याख्येयम् । 

ननु सत्यमन्यः कश्चन विरेषो न लक्ष्यते, आनुपूर्वीनिमित्तकस्तु विरेषो 

लक्ष्यत ॒एवेत्यत्राह--एकोपटन्धौ विति । एकशनब्दसूचितं हेतुं दरदीयति-- 

योगपदादिति । आनुपूर्विक इति । अनुूर्वशब्दादावुपर््यशब्दाद्वा “उस्येकः" 

इति । आनुपू्वीत इति क्चित्पाठः । योगपद चानुपूर्व्यै च नैकत्र समवतः, 

विरोधात् । यौगप चाङ्गीकृतम् , “स्मरणं यौगपयेनः' इत्युक्तत्वादिति भावः । 

राङ्कन्तरमध्युत्तरार्धेन न्यावतंयति--न चेदमिति । न चेदं वक्ष्यमाण- 
मुत्तं इदास्मिन् दूषणे पारहारत्वेने कथ्यमानं समीचीनमिलर्थः । इदं शब्द- 

निर्दिष्टमेव दरयति--उपलम्भेति । उपलम्भगोचरमिति बहीदिः ' उपलम्य- 
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निबन्धनं नापि काटनिबन्धनं परापरमावमनुपतन्तीति प्रस्याननिबन्धनं 

एष समुपाश्रीयते । तद्वेद मद्रयमक्रमम् , यद्विपरिवतिनस्तेऽथेप्रयय- 

हेतवः ¦ न चेदं पूर्वोपरुब्धिसेबन्धिनीं परापरतां गोचरयति, वर्णावरम्बि- 

क जाना सानन ति = न = ~ -~-~ = ---------+---+----~ ----------- ~ ^ चार 

विषयमिति च । कथं नोपरम्यविषयत्म्  तदाह-उपरम्या हि वणा इति । 

क्रममेदभाज एवेति । मेदो विरोषः ; तथा च क्रचित्पाठः । एकया प्रख्या 

प्रस्यायन्त इति । अनेनोपरम्भगेचरं यौगप दितम् । एवं च क्रमयौगपद्यो- 

विषयमेदान कश्िदोष इति इदमपि न समीचीनम् । असमीचीनतभ्रतिज्ञायां 

कारणं वक्तुमारभते-- तथा हीति । वण हि खतः स्वरूपेण न देरानिबन्धन 

परापरभावमनुपतन्ति, नापि काटनिबन्धनं परापरभावमनुपतन्ति । निव्यतया 

विभुतया चेति विपरीतक्रमेण संवध्यते । नित्यवान काटनिवन्धनम् , विभुत्वान्न 

देरानिबन्धनमिति । इति प्र्याननिबन्धन एष समुपाश्रीयत इति । इति हेतोः 

प्रस्याननिबन्धनः; प्रस्पानकारणक एष दे शनिबन्धनः काटनिवन्धनो वा परापर- 

भावः समुपाश्रीयते, न स्वरूपत इति । वणीनां हि पूवंदेरो राब्दः, 

अपरदेशे राब्दः, पूर्वकालीन; ब्दः, उत्तरकाटीनः शब्दः, इति पोव।पयग्रतीतिः 

प्रह्याननिबन्धनेति समुपाश्रीयते युष्माभिरिति । ततः किमित्याह-- तच्चेदमिति । 

प्रस्यानमिति । अद्वयमक्रममिति व्याष्यातम् । तचेदमिचयुक्तम् , तदेव दरोयति-- 

यद्विपरव्िन इति । यस्मिन् प्रख्याने विपरिवतैमाना इति । ते वणौः । 

अप्रलयहेतव इति षर्ठसमासः। ततः किमिव्याह--न' चेदमिति । चरमं प्रख्या- 

नमितः । पूरवोपरन्धिसेबन्धिनीमिति । पू्वोपरन्धिगोचरामित्यथः 1 परापरतां 

गोचरयतीति पौरवीप्य॑बिषयीकरोतीति । कारणमाह--क्ावंरम्बितया तदुप- 
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त्या तदुपटबग्धीनामविषयीकरणेन ; न चासमीदितावध्यवयिमद्ावं 

पौर्वापर्यं प्रयेतमहैति ; न चेकसिमन्नानावणौवयवात्मनि पदे भिन्नमवध्यवधि- 

ठन्धीनामविषयीकरणेनेति । इदं हि बणौनवम्बते । तथावभासात् तदुप- 

ब्धीनां प्ासामुपर्न्धीनामविषयीकरणेनाविषयीकरणादिव्यथैः । अथवा तदुप. 

कब्धीनामविषर्याकरणेनात्मनेति सिध्यति । पूर्वोपटन्धयो हि वर्णानेवावटम्बन्ते, 

नात्मानं विषयीक्घुवन्ति । यथोक्तम् “ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति! इति, ““सत्य 

पर्व बुद्धिरुतपचते, न तु पूर्वं ज्ञायते" इति च । पूर्मं च वर्णवुद्धयनु- 

भवामवे कुतस्तत्स्मरणम् , कुतस्तरां च तत्संबन्धिन्याः परापरतायाः स्मरणमिति 

भावः । हेवन्तरमपि ददयनाह-- न चेति । अथवा ननु स्वयप्रकारापक्षे 

विषयीकरणमस्त्येव । तत्र कि गोचरयति ? नेत्याह--न चेति । असमीहितावध्य- 

नधिमद्भधावमिति । यस्मात् परमपरं च सेऽवधिः ; यत्पुनः परमपरं च तदवधि- 

मत् । असमीदहि तोऽनपेत्षितः अवध्यवधिमद्भावो यन चरमज्ञानेन तत्तथोक्तम् | 

क्रियाविशेषणं चेतत् , पौवापर्थमित्यस्य विरोषणं वा । प्रप्येतुमहं तीति । इृदमित्येव 

संबध्यते । ननु सोऽप्यपे्ष्यताम् , वि नः छिनम् ? अत आह-न चेति | 

अपेक्षिते क्षमत इत्यत्र बीजं नानावण।वयवात्मनीति । नानाभूता वर्णौ अवयवा 

यस्यात्मनः स नानाबणौवयवः, ताद्गात्मा रूपं यस्य पदस्य तत्तथोक्तम् । अपि- 

ठाब्दोऽत्र द्रष्टव्यः | यद्यपि नानाभूतेषु बणौवयवेषु मिनावध्यवधिमद्भावपिक्षा राक्यते 

तथापीत्यथः । नेति । निषेषे बीजमेकस्मिनिति । यद्यपि नानावणीत्मकं पदम् , 

तथाप्येकमेव यथानेकतन्तारन्धः पटः $ न चैकस्मिन् पदेऽवध्यवधिमद्भाव- 

मपेक्षितु क्षमते ।, हृदम्व्येव सव्रध्यते । कुतः पुनरेकस्मि्नवध्वधिमद्भावं 
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मद्धावमपेक्षित क्षमते ; प्रतिवर्णोपठम्भनप्रमावितानि च भावनाबीजानि 

कामं संहतिसमासादनादेकमनकावटम्बि स्मरणं जनयेवुः, तावता 

चरितार्थभ्यो नापरो व्णां्मसु विरेषो म्यते । तथा च सति यथाकथं- 

चित् पुरस्तादधिगतसंवेदनेभ्यः सकटठसेस्कारजन्मनि चरमसमधिग- 

नपिक्षितं क्षमते चरमज्ञानम् £ अत उक्तम् मिनमिति । भिन्ना ह्यवध्यवधिम- 

द्रावः | न चैक्यभेदयोः सह सम्भवः, विरोधात् । वर्णावयवनानावे तिरोमूते 

“गौ सियिकं पदम्! इति प्रस्यावतरति यथा घटावयवेषु तिरोभूतेष्वेकं महत्म्र्यक्षमिति । 

ननु भवद्विः क्रमसमधिगतात्मघु न युगपदनुस्मरणमिव्येवोच्यताम् , 
(सकर न पुनस्तदम्युपगम्य क्रमदीनं प्रतिषेदध् दाक्यते ; कथं हि क्रमवतु स्मयमा- 

णेषु क्रमो न स्मय॑त इति प्रतिज्ञातं शक्यते । अत आह-- प्रतिवर्णति । 
€ ^\ (~ 

प्रतिवणै यन्युपटम्भनानि तैः प्रमावितानीति । भावनानौजानीति कमेधारयः । 
(~, (£. । (र [ प् = (पि (+ 

काममिति । न तावता क्रमसमधिगम इति भावः । संहतिस्मासादनादिति । 
{~ { 

एकस्मिननात्मनि निरन्तरसुपजातेवेणानुभवेस्तत्रैव जन्यमानानां भावनाबीजना- 

मन्योन्यं संहति सधात प्रापितत्वादिति । एकमिति । सहततात् । अनेकावलम्बीति। 

{~ {~ ^ (~ 

नानाव्णानुभवप्रभ(वितलादिति । स्मरणं जनयेयुरिति । काममित्यत्र संबध्यते । 

यदि जनयेयुस्तहिं सक्रमकवणीविषयं जनयन्ति । नेत्याह -- तावतेति । सकल- 

वर्णविषयैकस्मरणजननमात्रेणेत्यथः । चरितार्थम्य इतिं । कृतप्रयोजनेम्यो भावना- 

जेभ्यः सकाशादित्यर्थः । नापरो वणातमघ्ु विषो म्यत इति । अपरः 

आनुपूर्विको रभ्यत इति ! एव्वादिना भवतेति , अथां छोकिवेन प्रतिपन्नेति । 

श्दमकूतेम्-- चरमज्ञानस्य क्रमवरिषयत्वं तत्कार्यात् , प्रकाशात् किमुन्री- 
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मेऽतिश्चयविरहादर्थपरिच्छेदः स्यात् ; न चैवं दृश्यते । ततस्तदतिरिच्य- 

माननिमित्तावाप्तजन्मायमित्यनुमीयते इति । 

अनेनेतदप्यपाक्ृतं भवति- 

“इत्थं ऋमगरहीतानां युगपद्याथवा परा । 

शितिः सा कारणं तु स्यान्नियमथधियं प्रति ॥' इति । 

यते, उत॒ तत्कारणाद्भावनार्बीजसद्धातात् £ न तावत् कायास्मकाशात्, 

क्रमस्थ तलाप्रतीतेश्ष्युक्तमेव । न च भावनावीजसद्भातस्यनेकावरम्बिस्मरण- 

हेटत्वाय कऋमाधिषयत्वकल्पना , तस्य वर्णसङ्कसपृव्यैव चरितार्धवेनाथापत्तिपर- 

क्षयादिति । ततः किमित्याह ---तथा च सतीति । यथाकथंचिदिति । «८ यावन्तो 

यादृशाः इत्युक्तग्रकारविरहेणापीत्य्थः । पुरस्तादधिगतसवेदनेम्य इति । 

चरमसमधिगम इति वक्ष्यमाणपेक्षया पुरस्ताच्छन्दः । पुरस्तादधिगतं 

प्राप्तं संवेदने येर्वर्णैस्तेभ्यः सकाशादिति । अर्थपारिच्छेदः स्यादित्यन्वयः | 

कथभूतेभ्य इत्यत उक्तम्-- सकटसेस्कारजन्मनि चरमसमधिगम इति 

सकटेभ्यः संस्कारेभ्यो जन्म यस्येति बहूत्रीहिः । चरमसमधिगम इति 

कर्मधारयः । आरूढेम्य इत्यथात् सिध्यति । कुत इव्युक्तम्--अतिशय- 

विरहादिति । परगृदीताभिमतानुपूव्यपूर्वोपन्धिसमनन्तरचरमविज्ञानेऽप्यतिशय- 

विरहादस्यापि तत्तुल्यत्वादिलय्थः । अनेन च पूार्धो व्याख्यातः । 

भवेदिव्यस्याभिप्रायमाह--न चेति । सुगमो म्रन्थः । अस््ववेम् ; भवतस्तु 

किमायातमत आह--तत इति । यत एवे वणान्वयेऽप्यर्थपरिच्छेदग्याभिचारस्तत 

इत्यथैः । तदतिरिन्यमाननिमित्तावाप्तजन्मेति । वर्णेम्योऽतिरिच्यमानान्निभित्तादवापं 
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मेदामावाचिरानन्तरास्तमितानुपजातानामिेषात् ; असति तदन्ये 

क चित्सदा प्रतीतिप्रसङ्ग इति । 

जन्म येनाथपारच्छेदेन स तथोक्तः । अयमथेपरिच्छेदः । अत्र च पूर्वोपटन्धयः' 

इत्यादिना (उक्तम्? इत्यन्तेन पूर्वोपट्न्धिभेदद रेन पुरस्सरं पूर्वोपरग्धीनामेव विरोषत्व 

निराकृतम् । 'एकोपछ्न्धौ तु" इव्यादिनोत्तरार्घो व्या्यात इति षिवेकः । सकल्वर्णं- 

विषयचरमविज्ञानपक्षनिराकरणादेवेतदपि किञ्चिदमिमतं सिध्यतीवयाह--अनेन 

प्रसङ्ग इति । अनेनेति । पूर्वोपरन्िभेदेऽपि' इत्यनेनैव शछेकेनेखर्थः । अथवा 

चरमविज्ञानारूढवणेवाचकत्निराकरणेनेति । इदमिययुक्तमेव दरेयति-इत्यमिति। 

वार्तिकं चेदम् । अस्याथः-यस्तु खरूपयेोगपं वणौनामभिरषतिं तस्य तदस्त्येव, 

निव्यतात् ; न तु तद्थ॑प्रतीतः कारणम् , अगृहीतानामप्रत्यायकलादिःयुक्तम्-- 

“वव्णानां यौगपयेन यदि चावद्यमर्थिता । 

निलयघात् सव॑दा तत् स्यान्न तु कारणता तथा ॥' इति । 

सभवति वा तस्यापि कथन्विदप्रत्ययहेतुलमित्याह--इत्थमिति । अस्याथः 

--अथवा इत्य कममृहीतानां व्णीनामनन्तरं युगपवा परा स्थितिः, सा त्वधषियं 

प्रति कारणं स्यादेव । नित्यं नियतं ध्रुवमिति । कथमनेनास्य निरा- 

करणम् ? तदुक्तम्--मेदामावादिति | पूर्ववातिंकोक्तान्नित्यतात् सवेदा योगपचात् 

क्रमग्रहणोत्तरकालभाविनो योगपदस्य भेदाभावात्" दयोरप्येकलादित्य्थः 

नयु ऋमग्रहणोत्तरभाविनी स्थितिस्तदनन्तरेव्यस्ति ब्िरोषः, अत पएवाह-- 

चिरानन्तरास्तमितानुपजातानामाकशेषादिति ।- न हि चिरास्तमितानोमनन्तरा- 

स्तमितानामनुपजातानां च मावानां परस्परं कश्िद्विशेषोऽस्तीति तयोर्यौग- 
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पद्ययोन भेदः कश्चिदिति । एतत्पक्षनिराकरणं प्रकृतोपयिक करोति--असति 

तदन्वये क्रचित् सदा प्रतीतिग्रसङ्ग इति । तदन्वय इति । तस्यामथ॑प्रतीतविवान्वयो 

यस्येति बह्भबीहिः । कचित्कस्मिशित् । अतः करसिमिश्वित्स्फोटातमनि रब्दविरोषेऽ- 

थैप्रतीत्यन्वायिन्यसति सदा व्युत्रमोचारणादिष्वपि वणौनामविशिष्टत्वादथप्रतीति- 

प्रसङ्ग इति । अथवा तदन्वय इति व्णोतिरिव्यमानशब्दान्वय इव्यथः | कचिदिति । 

अनन्तरास्तमय इव्यथः । भेदाभावात् इव्यादि “अविरीषात्" इव्यन्तेन तुल्यन्यायता 

दरदिता ; असतीव्यादि वाक्यान्तरम् । अथवा “भेदाभावात् इत्यादि श््रसङ्घ : इ्य- 

न्तमेकं वाक्यम् । कथमेकज्ञानवर्तियौगपद्यनिराकरणेन क्रमज्ञानानन्तरभविसत्तया 

योगपद निराक्रियत इव्यपेक्षायां तुल्यन्यायतां द।यति-- मेदेति । मेदाभावा- 

दिति । "नैतेषां भेदः कश्चन क्ष्यते › इत्यस्थ हेतोरत्र तुल्यता दशिता । “चर 

इव्यादिना तस्य व्याख्या । अनभिमते प्रकारेऽपि अदशनं भवेदिति 

यत्पूरवार्धेनोक्त तस्य तुल्यता दरिता “अक्षति तदन्वय क्चित्सदा प्रतीतिप्रसङ्गः 

इति । कचिदेकस्यामुपग्ौ तदन्वये वणोनां साहियेऽसति सत्तायोगपथमात्रेण 

सदा सर्वदा यावजीवं नैरन्तर्येणा्थप्रतीतिग्रसङ्ग इति शेोकस्यैव वा 

व्या्यानान्तरमिदम् । तदा पूर्वोप्न्धिभेदे" इत्येतप्ूर्वीपर्ब्धीनामभिमतानामेव 

चिरानन्तरास्तमिताजातत्वमेदेऽपीति व्याख्येयम् । ^्एकोपर्ग्धौ इ्यतेदानी- 

मेकोपर्न्धरेवानङ्गीकरणादिवययभिग्रायो द्रष्टव्यः । नन्वस््येवानन्तरास्तमितेषु 

विशेषः $ तत्रापि खदु संस्कारकल्पनमव्यं भाव्येव ; क्रमगृहीतवर्णोपजनित- 

संस्कारसहिततदनन्तरवर्तियोगप्यं कारणमिति । हन्तेवेवादिनं प्रति शाक्तः 

दाक्यन्तरायोगः" इत्यादिकं पुनरपि पल्वतामित्यभिप्रायः ॥ 

। इति स्फोटत्िद्धिन्याख्यायां 

अष्टमः शोकः ॥ 
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न च" समुचयज्ञानोपारोदिवणेनिबन्धनाथबोधाभिप्रायम्-- 

शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे--इति, नापि शब्दजालमिप्रायम् । तथा दहि-- 

नेक्षिता जातिशब्दानां सम॒दायाचपातिता । 

जातिमाचक्षते ते हि व्यक्तीवां जातिसङ्ताः ॥ ९॥ 

यच पूर्वमुक्तम् “लोकिकं वचनम् ; इत्यादि तत्राह--न च ....वचनो- 

पपत्तिः इति । अस्याथः-- प्रलेकज्ञानानन्तरं यत्समुचयज्ञानं तत्रोपारोहिणो 

वणौ निबन्धन यस्य तादृशमर्थवोधमभिप्रत्येत्यथः । शब्दाद्मिव्युपलक्षणम् । 
{~~ {~ 

साल्लकारवचनस्यापि तुन्यन्यायत्वादिति तव्कारणत्वनिषेधादिति च मावः । 

एवे कारकविभक्तेरनुपपत्िरुक्ता । एकवचनानुपपत्तिमप्याह--- नापि शब्द- 

जात्यभिप्रायमिति । चब्दादथं प्रतिपद्यामह इत्येतदेव । यथा कारकारे समुचयज्ञानो- 

पारोहिवर्णनिबन्धनाथबोधाभिगप्रायमेतद्र चनं न भवति तथा वचनांरो जत्यभि- 

व्रायमपि न भवतीत्यभिप्रायः । नापि शब्दजात्यभिप्रायमिव्यस्योपपादनार्थ 

उत्तरप्रन्थ इति सूचितम्--तथा हीत्यनेन । नेैक्षितेतिं नवमः शकः 

उपटक्षणे च-- नापि राब्दजाव्यमिप्रायामेति, नापि रान्दञ्यक्त्याभिप्राये, 

नापि समुदायाभिग्राये नत्यन्त्यवणांभिध्रायभिति । कचित्तु नापि रब्दन्यक्त्य- 

भिप्रायमिति पाटः , तत्राप्युपलक्षणत्वमेव । अत आह---न तावदिदमिति । 

अथवा न च समुच्चयज्ञानेत्यादिनापि छकग्रतिपाचार्थोपन्यास एव । नापि 

वर्णसमुदायाभिभ्रायमिति विवक्षित समुचयज्ञानोप्रोहीत्यनेनैकबुद्धिम्राह्यतया 

कोडीकृतानां समुदायत्वप्षभवं सूचयति अभ्रवोधेव्यनेन, एककार्यतयेति । 

न॒ च समुचयेत्यादेः छृ्स्नस्यार्थस्य प्रतिपादकः छक इद्युक्तम--तथा हीति । 

“~-~--10 । 
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न तावदिदं शब्दजात्यमिप्रायम् ; न शब्दनातितोऽथप्रतीतिः, 

गवाश्वादिपदषु तदविशेषादमिधेयाविशेषप्रसङ्गात् । न चायुपाशितव्यातरृत्तयो 

श्टोकेन च रानब्दादथाच्च प्रतिपायत इति द्रष्टव्यम् । अथवा न च 

समुचयज्ञानोपारोहिवणनिबन्धनाथोधामिप्रायं शब्दाद्थ॑प्रतिपद्यामह इतीलय- 

स्यानन्तरम्-- नपि रन्दग्यक्त्यभिप्रायमिति वा, नापि शब्द जाद्यभिग्रायमिति 

वा म्रन्थो नास्त्येव ; ्रतिप्ामहे इति । तथा हिः इदेव पाठः । तथा च 

समुदायाभिग्रायत्वनिराकरणाथः छोक इति सूचितम्--तथा हीव्यनेन । 

अत्र॒ च जात्यादीनां रकि वाचकमिति विकल्पोऽन्तर्णीतः' । तत्र जातिपक्ष 

तावनिषेधति--न तावदिदं शब्दजात्यभिप्रायमिति । इदं छोकिकं वचनम् । 

कारणमाह--न रब्दजातितोऽथप्रतीतिरिति । अर्थग्रल्यायकस्य हि "राब्दात्? इति 

निर्देशाः, '्रतिपदयामहे" इति सममिम्याहारात् । न च शब्दजातितोऽधै- 

प्रतीतिरियमुपपचते ; अतो न तद्विषये वचनमित्यर्थः । कुत हइत्याह- 

गवाश्वादिपदेष तदविशेषादमिधेयाविशेषप्रसङ्गादिति । गवाश्ादिपदेषु भिना- 

मिधेयेषु रब्दजतेरविरिष्टत्वादश्चपदस्य गौरप्यभिधेयः स्यात् गेोपदस्याश्रोऽपि । 

न हि कारणस्यविलक्षण्ये कार्यवेलक्षण्यं युज्यते । यथाहूः--. 

“तदतद्रूपिणो भावास्तदतदरूपहेतुनाः ।' इति । 

ननु व्यक्तय एवे वाचिकाः, अते नोक्तदोषः ; वचनं तु तासां विरेष- 

रूपमेविवक्षिता जाघ्यात्मनैवोपच्य प्रवर्तेते ; तते नोक्तदोष इति तत्राह--न 
चानुपाश्रितन्यादृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना निर्दिस्यन्त इति साम्प्रतमिति । अनुपा- 

श्रिता अविवक्षिता व्यावृत्ति वणन्यक्तिषु तास्तथोक्ताः । जाव्यास्मना 
(~ (~ निर्दिस्यन्त इति “ङन्दात्" इत्येवमिति सिध्यति । न चेति सामग्प्रतमिखन्वयः | 

~ ~ ^~ 0 ० 

१* अन्तनतिः, क. ख, २, अविवक्षितत्वात्, ख, 



[नवमः छेकः] गोपाछ्कासदहिता ७५५ 

व्यक्तयो जात्यात्मना निर्दिर्यन्त इति साम्प्रतम् , वर्णव्यक्तेामानाभि- 

करण्यदर्ईनात्-गोब्दादर्थ प्रतिपधामहे --इति । नापि सब्दग्यक्त्य- 
भिप्रायम् , तद्वेदात्-गोशब्दात्--इलेकव चनानुपपतेः; न हि ग्यक्ति- 

विशेषपरास्तदभिधापिष्तमानाधिकरणद्रत्तयो जातिष्र्दा जातिषष्यामतु- 
9 99 कि त णायन भ 

इतिराब्दनिर्दिष्टे दर्दतमनुप्ितेव्यादिना । साम्प्रतं युक्तमिदयथः । असाम्प्रतववे 

कारणमाह--वर्णव्यक्तिसामानाधिकरण्यद्च॑नादिति | वर्णव्यक्तिभिः गब्दशब्दस्य 

सामानाधिकरण्यदर्शनादिव्यथः । कथमित्याह--गोशब्दरादथं प्रतिपबामहे 

इतीति । गकारादयो हि शब्दजतिन्यैक्तयः ; गोराब्दादिति च कमेधारयः । 

` द्वितीयं कल्पं दषयति-- नापि शब्द्यक्तयमिभ्रायमिति । अत्रापि 

लोकिकं वचनमिति सिध्यति । कारणमाह-तद्वेदाद्रोराब्दादिलेकवचनानुप- 

पत्तेरिति । तसां गकारादिराब्दग्यक्तीनां मेदाद्रोशब्दाद्रकरिकारविसज- 

नीयराब्दादिवेकवचनानुपपत्तेरिति । बहु बहुवचनप्रसङ्गादिति भावः । 

ननु यथा राजसुयशब्दः समुदायिपरोऽपि समुदायसंस्यामनुरुष्यते 

तथा शब्दराब्दो व्यक्तिपरोऽपि जातिसंख्यामनुरुष्यताम् , अत आह--न 

हि व्यक्तिविरोषपरास्तदमिधायिसमानाधिकरणवृत्तयो जातिशब्दा जातिसंख्यामनु- 

रष्यन्त इति । न॒ हि जातिशब्दा जातिसंख्यामनुरुष्यन्त॒श्युकते 

(तावदेको ब्रीहिः सुनिष्पन्नः" इयादिप्रयोगविरोषाद्रषक्तिपरा इचयुक्तम् । 

व्यक्तिमात्रपरतेऽपि “ब्राह्मणो न॒ हन्तव्यः इत्यादिषु जातिसंख्यादशना- 

द्रयक्तिविशेषे्युक्तम् । व्यक्तिविरोषपरतवेऽपि ग्यबृ्यनुपाश्रयणेन शब्दात्? ईत 

जात्यात्मना निर्देशक्तमवात् गोराब्दादथै प्रतिपधामहे' इति वचनविरेषोपादानात् 

तदभिधायिसमानाधिकरणदृत्तय इत्युक्तम् ।. तदमिधायिनां भ्यक्त्यमिधायिनां 

रब्दविशेषाणां समाने अधिकरणे वाच्ये वृत्तिः ्रदृिर्यषां जातिशब्दानां ते 
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रुध्यन्ते ; न जातु भवति - देवद त्तयज्ञदत्तौ ब्राह्णः--इति,- धवखदिरौ 

बृक्षः--इति वा । नापि समुदायामिप्रायम् , जातिशब्दानामेकेकब्यक्ति- 

समवायेन जतः समुदायनिवेशचशून्यतया तदनुपातसामभ्याभावेन; ते हि 

तथोक्तः । अत्रैवोदाहरणमाह- न जतु भवति देवदत्तयज्ञदत्ता ब्रह्मण इति 

धवखदिरौ व्ृक्ष इति वेति । प्राणिविषये देवरदत्तेव्युक्तम् , अप्राणिविषये 

धवेति । अथवा यो ब्राह्मणरन्दं जतिशन्दं नानुमन्यते, तं प्रति धव्युक्तम् । एषं 

शछोकस्यामिप्रयो ददित: । संप्रति शछोकोक्तमव समुदायाभिग्रायत्वनिराकरणम- 

नुसन्धत्त- नापि समुदायाभिग्रायमिति । अत्रापि छाकिकं वचनमिति सिध्यति । 

शोषः व्याचष--जातिर'ब्दानामेकेकव्यक्तिसमवायेन जतिः समुदायनिवेश्यन्यतया 

तदनुपातसामथ्या(मवेनेति । जातिशब्दानां तदनुपातसामर््याभावेनेत्यन्वयः । 

तद नुपातस्तामथ्योभावादिल्यथः । (समुदायानुपातिता नक्षिताः इत्यनुपर्न्धि- 

रुपन्यस्ता । समुदायानुपातितं चानुपातसामथ्यमेव ; अतोऽनीक्षणात् सामथ्यी- 

भावो विवक्षित इति कृवोक्तम्-- तद नुपातसाम्याभावनेति । जातिराब्दानां 

तदनुपातप्तामभ्यांभावनेयननेतत्तावदुक्तम्--जतिरन्यत्वात् तावन जातिरब्देन 

समुदायस्यामिधेयता संभवतीति । समुदाये जातिसमयायाभावाच्च समुदायस्य न 

जतिशब्दामिधयतेति दशोयन्नाह--जतिः समुदायनिवेशशून्यतयेति । समुदाये 
निवेशः समुद्।यनिवेशः, तेन शून्या जातिस्तस्या जातेः सम॒दायनिवेशद्यन्य- 
तयापि कारणेन न जातिशब्दानां समुदायानुपातसामध्यमिति । ननु 

जते: समुदायनिवेरशन्यतातिद्धा ; सर्वन्यक्तेषु समवेता हि जातिः ; अत 

आह---एकैकव्यक्तिसमवृयेनेति । जतिरियर्थात् सिध्यति, तन्त्रेण वा | 
न॒हि जातिव्यक्तिषु व्यासञ्य वर्तते, कि तु प्रतिव्यक्ति कस्नपरिसिमापता ; 
अतो न समुदायनिवेहाराङ्कावकारा इति । | 
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जातिं तद्वतीवी व्यत्तीर्निमिततरूपोपादानेनावक्षते, न समूहम् ; न हि 

५ न राबरेयाद्रब्मुद्धस्ततोऽन्याम्बनापि वा | 

तद भवेऽपि सद्वाबाद्रटे पाथिवबुद्धिवत् ॥ 

प्रयेकसम्बवेता्विंषया वापि गोमतिः । 

प्रस्येवं कृत्लरूपत्वात् प्रयकव्यक्तेवुद्धिवत् ॥ 

परसेकसमवतापि जातिरकेकबुद्धितः ॥! 

इति-- न्यायदिकेकन्यक्तिस्मवायश्च सिद्ध एवेति । 

ननु जतिध्वं जातिसमवायं चान्तरेण समुदायात्मन्येव जातिशन्दा वतै- 
[^ 

न्तामिव्यत आह- ते हि जाति तद्रतीवा ग्यक्तीर्निमित्तरूपोपादनेनाचक्षत इति । 

अनेन चोत्तरार्धव्याख्या प्रस्तुता । वे हीति । जातिशब्दा इव्यथः । जाति- 
® &# _ (~ तद्रतीरिति । जातिशब्दा हि जातिवाचकाः, आकरदय- सङ्गता इयस्य व्याख्या 

भ 

धिकरणन्यायात् । ते हि स्वतस्तावजातिमाचक्षते । यथा सम्प्रद्योषधीनां मध्य 

एको व्रीहिः सुनिष्पन्नः! इति ¦ यथा च ^“द्येनचितं चिन्वीत” इति । प्रायेण 

तव्थक्रियाया व्यक्तिगतत्वा्त्रती््यक्तीरेवाचक्षते (“गामानय -ञ्चुमाख्मेतः' 

इत्येवमादिषु । तदेवं जातिराब्दा जाति वा तद्रतीन्क्तीवौचक्षते । 

ननु जातिवाचकेन शब्दन जातिमतीनामपि व्यक्तीनां कथमाख्यान- 

सम्भवः, अत उक्तम्-निमित्तरूपोपादानेनेति । निमित्तस्य रूपस्य जातेस्पा- 

दानेन यथा शङ्कादिरब्दानां गुणे प्रवृ्तिनिमित्ततेनोप्रादाय गुणोपसजेनद्रव्य- 
(^ (~ 

वचनत्वम् , एवं जातिशब्दानां जातिं प्रदृत्तिनिमित्तत्वेनोपादाय जौतिमदधक्ति- 

वचनत्वमिति । व्यावरत्यमाह-- न तु समूहमिति । आचक्षत इ्यनुषङ्गः । 
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भवति यथा- धवादीनां वनम् धवादिवनम् -इति वा, तथा- 

धवादीनां व्रक्षः धवादिव्रक्षः इति-- वा । 

नतु समूहमियेतदेव समूहवाचकत्वव्यापकम्रयोगविरेषाभावेन निदद- 

यन्नाह-- न हि मवति यथा धवादीनां वनं धवादिवनमिति वा, तथा 

धवादीनां ब्ृक्षो धवादिनृक्ष इति वेति । यथा किख रोके समुदायवाचिनो वन- 

दाब्दस्य धवादीनां वनमिति भेद विवक्षया वैयधिकरण्येन धवादिवनमिति चभेद- 

विवक्षया सामानाधिकरण्येन प्रयोगो दस्यते तथा वृक्षशब्दस्य वैयधिकरण्येन वा 

सामान।धिकरण्यन वा प्रयोगो न भवतीति न समुदायव।चिता वृक्षशब्दस्येयभैः । 

नु जातिराब्दा जातिमेवाचक्षते, तद्वतीस्तु व्यक्तीरुक्षयन््येव ; न 

त्वभिदधति । यथा च व्यक्तयो जातिसमवायेन लक्ष्यन्ते, एवं समुदायोऽपि 

वयक्तिसमवेतववेनेकाथ॑समवायात् जातिशब्दे छक्षयितं दाक्य॒ एव, सम्बन्ध 

मात्रनिमित्तवषछछक्षणाया इव्युच्यते ; अत्राप्येष एव॒ म्रन्थो व्याख्येयः 

“नेक्षिता जातिरन्दानाम्?' इत्यादिः । तत्र पुरस्तनस्य म्रन्थस्य पूर्वैव 

व्या्या । नापि समुदायामिग्रायम्; ईति म्रन्थस्य-- न टठकिकं वचन 

जातिशब्देन समुदायं छक्षयिवा समुदायाभिग्रायं मवितुमर्हनीव्यर्थः । 

कारणमाह--जातिराब्दानामिति । तदनुपातसामर््याभावेनेति । स्धदाये 

योऽनुपातः--मुख्यमर्थममिधायानन्तरं तत्संबन्धेन गमनं लक्षणेति यावव्-- 
तत्र सामर्थ्यामावादिवयथः । एंकैक्र्यक्तिसमवायेन जते: समुदायनिवेराशचन्यतयेति 

पूर्ववत् । जातिशब्दानां हि जातिसमवाय एव लक्षणायां वीजम् , न सम्बन्धान्तरमिति 

मावः । ते हि जातिं ताव्रदाचक्षते , व्क्तीवाचक्षते प्रत्याययन्तीति यावत् | 
निमित्तरूपोपादानेन स्वाभिषेयस्य खूपस्योषादानेनाभिधनेन तत्सम्बद्धा व्यक्तीरपि 

प्र्याययन्ति ठक्षणया इति' न समूहं निमित्तरूपोपादनिनाचक्षते, न स्वामि- 

१, नहि. छ. २. इति नापि लौकिकं, ख, 



[नधमः छोकः] भाषा सहिता ७९, 

घेयदरिकार्थसमवायेन लक्षयन्तीय्थः । यथा घवादीनामिति । जातिराब्दस्य 
समुदायलक्षकत्वे हि यथा वनङब्दस्य सपुदायवाचकस्य सामानाधिकरण्यन 

वयेधिकरण्येन वा प्रयोगः, तथा बृक्षशब्दस्यापि समुदायटक्षकस्य वैयधिकरण्येन 

सामानाधिकरण्येन वा प्रयोगः स्यादिति । यथोक्तम्-- 

“निरूढा रक्षणाः काशित्सामध्यादभिधानवत् । 

करियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिन्नैव त्वराक्तितः ॥' इति । 

तत्रेतत्स्यात--अभमिधानशक्तिः स्वाभाविकी, छक्षणा तु न सम्बन्धादधिक 

निमित्तमपेक्षत इति । उच्यते--सत्ममेवमेतत् ; दरनबलात्त॒॒शब्दशक्तेमपि 

काश्चिदपेक्षत इत्यास्थेयम् । तदुक्तम्-- 

धतस्माययेव शब्दानां शक्तेमेदोऽमिधां प्रति । 

प्रव्येतव्यस्तथार्थानां रश््या्थान्तरगोचरः | इति । 

अतो जातेरथेस्य साक्षात्स्वसंबन्धिनमेव ठक्षयितुं साम्यम्, न परम्प- 

रयापि सेंम्बन्धिनमिति दशनवबलादङ्घीक्रियत इति । इदानीं (जातिमाचक्षते? 

इव्येतदृदृष्टान्ताथम् ; यथा जातिशब्दानाममिधानं जातिविषयम् ; तद्वदेव रक्षणा व्य- 

क्स्येकगो चरेत्यभिप्रायः । अत्र चोदयति-ननु इष्टः समुदायानुपाती जातिराब्दः 

सहकारा वनमिति सामानाधिकरण्यदरनादिति । मा भूत् धवादीनां बक्ष 

इत्यादिदरनात् समुदायवाचकसम् ; नैतावतापि जातिराब्दस्य समुदायवाचकता 

नेक्षितेति वक्तुं शक्यते, धवादिवनपिदत्रेवेक्षणात् सहकारा वनमिलत्र 

वा ; सहकारशब्दो हि जातिरब्द; । स॒ च वनरृन्देन सामानाधिकरण्यात् 

समुदायवाचकः । एकास्मिनर्थ वृत्तिर सामानाधिकरण्यम् । तस्मात्द्रदेव राब्द- 

राब्दस्थापि' समुदायवाचकत्वं न नोपपद्यत इत्यभिप्रायः | » 
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ननु दृष्टः समुदायानुपाती जातिश्ब्दः-सहकारा वनम्-- इति 

सामानाधिकरण्यदशीनात् । न ; समूहिनीर्व्यक्तीराचक्षाणस्य समूहसमृहिनो- 

रमेद विवक्षायां सामानाधिकरण्यम् ; तथा च बहुवचनम् ; अन्यथा 

तदनुपातिन एकवचनं स्यात् , वनश्ब्दवत् ¦ न चेह तथा, समुदायशब्दा- 

---~-~------ - ---- --~---~--------~----------- --~---~--- -~-------- 

परहरति-- नेति । व्यक्तीरेव सहकारराब्दोऽभिधत्ते, न समुदाय- 

मिद्यभिप्रायः । ठक्षणापक्षेऽपि व्याख्यायते-- ननु दष्टः समुदायानुपाती समुदाय- 

लक्षको जातिशब्दः ; सहकारा वनमिति सहकारवनशब्दयोर्मिथः सामानाधि - 

करण्यदरोनात् सहकारशब्दस्यं वनशन्दसामानाधिकरण्ये वनार्थसमुदायदक्षक- 

त्वमन्तरेण नोपपद्यत इति । परिहरति- नेति । न दृष्टः समुदायानुपाती जाति- 

राब्द इत्यर्थः । कारणमाह-समूहिनीर्ग्यक्तीराचक्षाणस्य समूह समूटहिनोरमेद विवक्षायां 

सामानाधिकरण्यमिति । व्यक्ताराचक्षस्येति । अभिदधानस्येति प्रथमे व्याख्यने, 
क्षयत इत्युत्तरत्र । सहकाररब्दस्येति सिध्यति । व्यक्तीरिति । न तु समुदाय- 

मिथः । व्यक्तारीचक्षाणस्य सहकारशब्दस्य वनराब्देन सामानाधिकरण्यम् । 

कथं व्यक्त्या्यायकेन समुदायवाचिनः सामानाधिकरण्यम् । अत उक्तम्-- 

समूहिनीरति । सन्तु सहकारराब्दस्याथौ व्यक्तयः -समूहिन्यः, वनराब्दस्यार्थः 

समूहोऽध्यस्त ; तथापि कथं सामानाधिकरण्यम् ; अत उक्तम्- समूहसमूहिनो- 

रभेदविवक्षायामिति । अभेदविवक्षायां चाप्रथक्रिसद्धिर्बाजमिति विपरीतं रविं 

न स्यात् ; अत आह--तथा च बहुवचनमिति । व्यक्त्याख्यने च सति 

सहकारा ईति बहवचनं समञ्नसं॑भवतीत्यथः । अन्यथा तदनुपातिन 

एकवचनं स्यादिति '। व्यक्त्याख्यानमभेदविवक्ां च विहाय साक्षा 

पसमुदायानुपातिनः सह कारशब्दात् परत एकवचनं स्यात् । प्रप्नुयारिव्य्ः | 
वनशब्दवदिति । य» प्रतिसेबन्धी वनरान्दस्तददिति । ““काश्चिनैव खराक्तितः' 
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भावात् , गोः--इति गकारादीनां विभक्तैरात्मभिरुपादानात्, बहुवचना- 

इति । रूपरसादि शब्दानां दव्यलक्षणायामराक्तिरुक्ता ; पुनस्तत्र द्रभ्यवाचक- 

शब्दसामानाधिकरभ्येन लक्षणाराक्तेरुक्ता विनापि चानुगमनात् । सम्बन्ध्यन्तर- 

वरेन सा कदाचिदुपकम्यते । तचधा-- मधुरो रसः ज्िग्धः शीतो गुरुश्वेति । 

ज्लिग्धत्वशीतत्वादीनां गुणान्तराविरेषणलात्, न रसेन सम्बन्धोऽस्तीति 

रसलक्षितेन द्रव्येण संबध्यत इति वार्तिके तद्देव समुदायवाचतक- 

दाब्दसामानाधिकरण्येऽपि न जातिशब्दानां समुदायलक्षकत्वमिप्यनेन दरितमिति 

वेदितव्यम् । अस्तु वा समुदायशब्दसामानाधिकरण्ये जातिशब्दानां समुदायटक्षकसं 

समुदायवाचकलं वा, तथापि कर तवेह सिध्यति । न किंनपीत्यभिप्रयिणाह-- 

न चेह तयेति । इह भोरब्दादर्थ प्रतिपामहे' इति वक्ये । तथा समूहिनी- 
न 

स्क्तीराचक्षाणस्य समूहसमूहिनोरमेद विवक्षायां समानाष्रिकरण्यम्--इ्येतदपि 

न संभवतीत्यर्थः । कारणमाह--समुदायशब्दामवादिति । न हि सहकारा वनम् 

ह्यत्रेव “राब्दादर्थ प्रतिपयामहे' इत्यत्र कशिःसमुदायशब्दोऽस्ति अनुपम्भादिति । 

ननु "ीरि्येकं पदम्! इत्यत्र गौरति समुदयरन्द। भविष्यति । अत आह -- 

गकारादीनां विभक्तैरात्मभिरुपादनादिति । गोसि्यिवं गकारादीनां विभक्तेरसं- 

हतैरास्मभी ख्यैरुपादानादिति । न हि सद्वतवाचकः कंश्चिदत्रास्तीति भावः । 

यचि गौरिति समुदायशब्दः, तथापि नोपपचत इयाह--बरहुवचनामाव्चेति । 

(गौरिचिक पदम इव्यत्र--बहूनि पदानि इति गोर॑ति यब्दात् इत्यत्र 

शब्देभ्यः इति 'सहकाराः' इतिवत् बहुवचनं प्रसञ्येत, न चेह तथेत्यथ; । 

परमार्थतस्तु न नौः" इत्यस्य समुदायरब्दता । ननु गोरपि समाहारढन्द्रः , तथा 

च पश्चपूटी इतिवत् सयुदायवाचकता ; अत आह--7अत एव च न समाहार- 

निर्देश इति । बहुवचनाभावदिवेत्यथैः । समाहारनिर्देरा एकवचनान्तत्रेऽपि 

बिरोभ्याजातिशब्दाद्रहूवचनमेव स्यात् ; न चेह तथेति भावरः 4 एतदेव स्फोरयति- 
0--11 . 
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मावाच्च । अत एव च न समादारनिद्शः; न दहि भवति-- 

धव खदिरं व्क्षमानय- इति, अपि तु-धवखदिरं ब्रक्षौ--इति, 
समूहसमूहिनोरभेदोपचारात् । नाप्यन्त्यव्णामिप्रायम् , पूवैवर्णपरांमदीनात् । 

तस्मान्नेक शब्दात्मानमन्तरेण रोकिकवचनोपपत्तिः । 

न हि भवति-धवखदिरं बृक्षमानयेति , अपि तु--धवखदिरं बृक्षावितीति । 

न क्चिद्धवखदिरं दृक्षमानयेव्येवं प्रयेगेऽस्ति, किं तु धवखदिरं ब्क्षावानयेत्येव 

प्रयोगो भवतीत्यथेः | किः उनधवखदिरं बक्षाविति प्रयोगे कारणम् । तदाद-- 

समूहसमूहिनोरभेदोपच।ररिति । धवखदिरमिति समाहारापरनामघेयस्य समूहस्य 

वाचकम् ; अत एकवचनान्तम् ; बरक्षशब्दस्तु व्यक्तिवाचकतया समूहिपर 

इति द्विवचनान्त एव ; न वेकवचनान्त.+ समुदायानुपाताभावात् । 

सामानाधिकरण्य तु पूवैवदभेदोपचारादेवेति । एवे तावत्- 

““तदारूढास्तदा वणी न दूरेऽथीवनोधनम् । 

शब्दादथमतिस्तेन लोकिकरराभिधीयते ।।'› इव्येतव्प्रतिक्षिप्तम् । 

सम्प्रति- 

““यदि वा पूवैसस्कार ईतिकतेम्यतेष्यते । 

वर्णोडन्त्यो गमकस्तस्य रान्दत्वान्मुख्यता भवेत् ॥'? 

इयेतन्निराद्ुवैनाह-- नाप्यन्त्यवणौमिग्रायमिति । छोकिकं वचनमिव्येवं तिष्यति। 

कारणमाह-- पूषैव्णपरामस्च॑नादिति । टीकिको हि पूर्ववर्णानपि परामृद्य 
ब्रवीति । अत एव कचित् “ग।२ति शब्दात्" इत्याह । अतो नन्त्यवर्णामभिप्रायमेत- 

दिव्युनीयते । वर्णापरामर्यनादिति नज्युक्तपठे प्रसङ्गामिप्रायं व्याख्येयम् । 

शोकस्य प्रकृतोपयोगे दरयनाह- तस्मानैके राब्दात्मानमन्तरेण लौकिक- 

१, रनिर्देसो,न भवति~मूलम् , २. परामर्शात् -मूलम् . 
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स्यान्मतम् मोपपादि, रोकिकव चनानायुमयथापि ददीनादुपपन्ा- 

थीनामयुपपन्ना्थौनां च; न दहि वचनानुपपात्तिमात्रेण प्रमाणरदितोऽथैः 
श्क्योऽवगन्तुमिति । 

तदसत्, अनुपपन्नाथेत्वप्रतीतेः ; भवति हि जरदवादि- 

वाक्येष्वनुपपन्नारथप्रतीतिः, न विह तथा; नहि सावंलोकिकमवि- 

वचननोपपत्तिरंति । यस्मादेवं वर्णेषु कथचिदपि न सम्भवः तस्मादिव्यथः 

कौकिकस्य वचनस्योपपत्तिः । 

सम्प्रति छोकस्यैवानवतारमारङ्कते-- स्यान्मतम् .... .-. शक्यतेऽव- 

गन्तुमिति । अस्याथः- मोपपादीति । टोकिकं वचनमिति सिध्यति । 

कारणमाह- ङोकिकवचनानामिति । कर्मधारयः षष्ठीसमासो वा छोकरिकानां 

वचनानामिति । उभयथापीव्येतद्धिवरतम्--उपपनाथीनमनुपपनाथानां चेति । 

ननु उपपत्तिसंभवे नानुपपन्नमिति कल्पना युक्ता । अत आह--न कि 

वचनानुपपत्तिमात्रेणेति । मात्रशब्देन प्रमाणमूढतां व्यवच्छिनत्ति । अत एवाह 

- _प्रमाणरहितोऽ्थः शक्यतेऽवगन्तुमिति । प्रलक्षादिभिरनवगम्यमान इत्यथः । 

अनेन चानुपन्धिनिरस्तत्वं दरदितम् । यथोक्तम्--“"अथाप्रल्यितात् पुरुषा- 

दनिन्द्ियविषये वा तत्पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणम् '› इति । स्यान्मतामेलादिना 

भाष्यमेवा्थतः पठितमिति द्रष्टव्यम् । 

तदेतदूषयति--तदसत् .., ,... ... .... अथम्रत्यय इति । 

अस्थार्थः- तदसदिति । यदेतन्मतं तदसदेवेद्थः । कारणम।ह-- 

अनुपपन्नर्थत्राप्रतीतेरति । अनुपपनोऽथी यस्य तदनुप्रपन्, तस्य मावरस्तत्छम् । 

१. अवधातुम्--मूम्. ३. सवात्मना-- मूलम्. 

२ तदेतदसत्--मूलम्, 
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गानेन प्रयोगपथमवतरलनुपपत्तिरपपत्तिमती; विप्रतिपद्यमाना अपि हि 

शब्दे नैनं प्रयोगं नानुमन्यन्ते । न चाप्रमाणकतवम् ; नूनसुपटम- 

टोकिकवचनस्य केनचिदपि प्रमाणेनानुपपन्ना्थ॑तवं यतो न प्रतीयते तस्मादि- 

द्यैः । एतदेव ग्याचष्टे--मवति हीति । जरद्रवादिवक्येषिति-- 

« जरद्ववः कम्बल्पादुकाम्यां 

दारि स्थितो गायति मद्रकाणि । 

तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा 

राजन् रुमायां छड्युनस्य कोऽथः 

इति । “ददा दाडिमानि षडपूपाः! ^“ कुण्डमजाजिनम्' इ्यादि- 

व्वित्यर्थः । अनुपपनना्प्रतीतिरिति । प्रमाणबाधितार्थप्रतीतिरिव्यथेः । न विह 

तथेति । यथा जरद्रवादिष् भवति तथा शशब्दाद्थं प्रतिपद्यामहे" इत्यत्रानुपपनाथ- 

प्रतीतिने त्वेव भवतीत्यथः । इहेति । छोकिंके वचन इत्यर्थः । एतदेव व्याचष्ट 

--न हीति । अनुपपत्तिरुपपत्तिमतीव्यनेनान्वयः । रोकिकर वचने यानुपपत्तिः 

सा नोपपत्तिमतीत्यथः । वचनविशेषणे प्रयोगपथमवतरतीति । अवतरदित्यस्य 

सप्तमी अवतरतीनि । प्रयोगस्य पन्थाः प्रयोगपथः ! प्रयोगपथ िशिनष्टि-- 

सार्वरोकिकमिति । अनेन शरिचन्द्रनिषेघवह्छोकविरुद्धतां दयति । 

अविगानेनेति । अवतरतीत्यन्वयः । अनेन च द्रढिमानं दरयति । अविगानमेव 

दरीयति-- विगप्रतिपदयमाना अपि हि शब्दे नैन प्रयोगं नानुमन्यन्त इति । शाब्दे 

स्फोटाप्नि विप्रतिपमाना इत्यन्वयः । एनं प्रयोगं श्ब्दादथे प्रतिपद्यामहे 

इत्यादिकं नानुमन्यन्त इति न; किं त॒ अनुमन्यन्त रतेत्यर्थः | 

यप्पुनः प्रमाणरहित इत्युक्तं तत्राह--न चाप्रमाणकत्वमिति । लोकिक- 

बाक्याथस्येकरय रब्दुमन इति सिध्यति । कारणमाह-- नूनसुपटमन्तं प्रमाणेन 
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प्रमाणेन सब्दातमानमेकम् ; यत॒ एवमपदस्तितविग्रतिपत्तयः प्रयुक्ते । 

तस्मान्न पश्चात्तनज्ञाननिवेशिभ्यो वर्ण्योऽथेप्रययः ॥ 

दाब्दात्मानमेकमिति । उपलभन्ते खोकिका इति सिध्यति । प्रमाणेनोपरूमन्त 

इत्यन्वयः । नूनं धरुवमित्यथः । हेतुमाह -यत एव्रमपहस्तितविप्रातिपत्तयः 

प्रयुञ्जत इति । अपहस्तिता अपाकृता विप्रतिपत्तिरविंगानं यैरिति विग्रः । अतो 

नूनमुपलभन्त इति समापिः । प्रघट्काथमुपसंहरनाह-- तस्मान पश्चात्तन- 
| >. पके (अप 

ज्ञाननिवेश्ञभ्यो वर्णेभ्योऽरथप्रत्यय इति । पश्वात्तने ज्ञाने चित्ररूपे केवरस्मरणरूपे 

वाये निविरान्ते वणीः तेभ्यो नायमर्थप्र्यय `उसद्चत इति सिद्धमिति । 

एतचोत्तरकथाप्रस्तावनायोक्तमिति वेदितम्यम् ॥ 

इति स्फोटद्धिटीकायां 

नवमः कः 

१. 07" 6€व् वर्णेभ्यः क, ख. 
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अस्तु तर्हिं ““ूषेवणेजनितसंस्कारसदितोऽन्त्यो वर्णो वाचकः" इत्येव; 

मा भूदेष ज्ञानप्रसवः स्मरणनिमिततं संस्कारः ; अपि तु यागादिकर्मभेदो- 
पपादित इव खगोदिनिमित्तमपूवीमिधानोऽन्य एव नियतक्रमकरतभरदरयुक्त- 

एवे व्यास्यातूणां मते निरस्तम् । सम्प्रति भाष्योक्तमेव प्रकारं दूषयिष्य- 

ननादौ तमेवावतारयति-अस्तु तर्हि... .अथंबुद्धिषु । अस्या्थः-अस्तु तर्हीति | यदि 

पश्वात्तनज्ञाननित्ेरिम्योऽरथपरत्ययो नोपपवते तहीत्यथैः । ^ूर्ववर्णजनितसंस्कार- 

स्ितोऽन््मो वर्णो वाचकः” इद्येवेत्येवकारेण यदेक ञ्ञाननिवेशिवर्णवादिनेपिक्षितं 

तदेवेति द्यति । अथवा एवकारेण माष्यकारीयवेन मुस्यत्रमस्य पक्षस्य दर्सयति | 

नन्वेष संस्कारः स्मृतिहेतुः अन्यो वा । तत्र स्मृतिहेतोः शाक्तः रक्त्यन्तरायोगः 

इत्यादि रेव दूषणम्, अन्यते धर्मिकल्पनैव दोष इति । तत्रा्मनङ्गीकरणेन 

परिहरननाह--मा मूदेष ज्ञानप्रसवः स्मरणनिपित्तं संस्कारः इति । एष 

भाष्य; संस्कारो ज्ञानजन्यः स्पृतिहेतुयैः संस्कारः स मा भूदित्यर्थः | अथवा 

य॒एषोऽन्त्यवर्णसहकारी पूषरैवर्णानुभवजन्यः संस्कारः स स्मृतिदेतुः 

संस्कारो मा भूदिलयथः । ज्ञानग्रसव इति । ज्ञानमनुभवः प्रसवः प्रभवो 

यस्येति बहुत्रीहिः । ज्ञानस्य जन्य इति वा तत्पुरुषः । स्मरणनिमित्तमिति । 

स्मरणस्य निमित्तमिति । द्वितीय पक्षमवटम्बते । तत्र- 

“्रमाणवन्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि ।'' 

इति कृत्वा सेस्कारान्तरपक्षं॒प्रमाणवचप्रदरनपूर्वकमाह-- अपि विति । 

अन्य एवेत्यन्वयः । कि तु स्मरणहेतोरन्य एवैष संस्कार इव्यर्थः । 

ननु संस्कारो यद्विषयज्ञानजन्मा तत्रैव धियमादधीत ; एष तु व्णज्ञानजन्मा 

कथमथैविषयं ज्ञानं कायान्तरं जनयेत् १ अत उक्तम्--यागादिकर्मभेदोपपादित 

इव॒ स्वगीदिनिमित्तमपूवोमिधान इति । अूर्वीभिधानः संस्कार इव- 
र 

१. 0 फपप्व मेद~-मूलम् 
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वणैविज्ञानोपांदितोऽथोषिगमफलः, यथा चपूर्वाभिधानभावनोपजने कर्- 

स्मृतिहितोर्विलक्षणस्वभावोऽन्य इति । न हि तस्य- 

५ यजातीयसमुरा्यस्तजातीयस्य कारणम् ”' 

€ > ० 

इति लक्षणमस्तीति दरितम्--यागादिकमभेदोपपादित इति स्वगीदिनिमित्त- 

मिति च । ननु तस्मिन् वेदः प्रमाणमस्ति ; अषिस्तु संस्कारे किं प्रमाणम् ? अत 

उक्तम्--नियतक्रमकतृमेदप्रयुक्तवणैविज्ञानोपाहित इति । नियतः क्रमः कती च 

येषां ते नियतक्रमकतूकाः ; तषां भेदग्रयुक्तानां प्रथगुच्चारितानां ब्णोनां विज्ञानानि 

यानि तैर्प समीपे स्वाश्रय एवाहितो निक्षिप्त इति विप्रहः । अथीधिगमफठ इति । 

अर्थज्ञानं फटे यस्येति । यदि प्रयुक्तवणंकिज्ञानेपाहितः तर्हि ग्युत्कमोचारणेऽनेक- 

वक्तृक्त्वेऽपि प्रसभ्येत । अत उक्तम्--नियतक्रमकर्तृकेति । करमकर्लौः करमस्या- 

भ्यद्ितत्वमत्र॒ विवक्ष्यते, तेन॒ पूवनिपातः । केचित्तु नियतक्रमाणं 
कर्तृमेदप्रयुक्तानां कतूंषिरोषेणेकेन वक्त्रा प्रयुक्तानामिति विगृहन्ति | 

कतकमेदेति पटे पूवेव्यास्या, उत्तरा कवैभेदेति पठे । नन्वपूर्वै क्रमादि- 

नियमश्वोदनप्रमाणकः , अत्र पुनस्तदुपयोगे किं प्रमाणम् १अत अह-- 

पथा चापूवामिधानभावनोपजने कतक्रमनियमेपयेगावगमः शास्रसामध्यीत् तथ 

इहापि का्व्यवस्यादस॑नसामध्यीत् कतैक्रमनियमोपयोगावगम इति । अपूर्वामिधान- 

भावनोपजन इति । अपूष्रमित्यमिधानं यस्याः सा अपूवीमिघाना, तस्या मावनायाः 

सेस्कारस्योपजन इति विग्रहः । कतैक्रमनियमोपयोगावगम इति । अभ्यर्हितत्वं 

कुरव विवक्षित्वा पूर्वनिपातः । क; क्रमस्य च नियमः कतृक्रमनियमः, तस्य 

वणरथीभिषधाने उपयेगस्यावगम इति । रास्त्रसामधथ्यादिति | यजेतेत्येकवचना- 

सामर्थ्यात् कर्तृनियमः, द्शादीनां क्रमाश्नानप्तामरथ्यात् क्रमनियम इति । दाष्टन्तिके 
जजान 

१. उपहितः-~मूलम्. $ 
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करमनियमोपयोगावगमः शास्त्रसामथ्यीत् , तथेहापि कार्यव्यवस्थांदर्शन- 

सामर्थ्यात् कर्क्रमनियमोपयोगावगमः । संस्कारपेक्षिणश्ान्यवणेस्य 
प्रयायकतान्न शब्दस्याप्र्यायकतम् , येन शन्दाथंसम्बन्धहानिः खात्; न 

~ च 

योजयति--तथेहापीति । वर्णी यः संस्कारोपजनस्तस्मिननपीत्यर्थः । कार्यव्यवस्था- 

द्रनसामथ्यादिति । कायमथीधिगमः, तस्य या व्यवस्था तस्या दशनस्य 

साम्यादिति प्ठीस्तमासत्रयम् । व्यवस्था च ध्यथा तत्र कैवल्ये योगपेऽभिमतानु- 

पूर्व्यमेदे कर्पभेदे च न फठोपजनः' हत्यादिनोक्तनुसन्धातन्या । कर्मक्रमनियमे- 

पयोगावगम इति। एतच्च द्रनदरपूवैकं पष्ठीसमासत्रथम् । इदमाकूतम्---यथा हि 

दरीदिषु क्रमान्ननसमध्यांदवान्तरापूरवाण्यापरमापूर्निष्पत्तेः स्थायीनि कल्प्यन्त, 

तद्रदर्णेष्वपि नियतक्रमोचस्तिव्ण॑समनन्तरम्थधियमुदीक्षमाणाः तदन्यथानुपपत्यैव 

कमपि प्रलेकवणैजनितमतिरायं कल्पयिष्याम: ; तद्ररोन स्वरूपतः 

सहासम्भवन्तोऽपि वणी; संहत्य क्रियये धरिष्यन्त इति । 

नन्वेवं संस्कारस्याथप्रत्यायकत्े उन्दार्थसम्बन्धग्रहणन्याकोप हत्यत्राहद- 

संस्कारपेक्षिणश्चान्त्यवणैस्य प्रप्यायकतात् न राब्दस्याप्रत्यायकल्वम् , येन 

रान्दाथप्तम्बन्धहानिः स्यादिति । यदि वयं वर्णविज्ञानजनिताः संस्कारा वाचका 

इत्यमोचाम तत एवमुपारम्येमहि ; वयं तु पूववर्णजनितसंस्कापरोपकृतमन्त्यवर्ण 

वाचकमाचक्ष्मह इति कुतः उब्दस्याग्रल्यायकत्वं सम्बन्धग्रहणहार्नर्वेति । 

नयु संस्कारपेक्षिलेऽन्वयन्यतिरेकाम्यां सेस्कारणामेव वाचकत्वं॑स्यात् 

अश्वः, इत्यत्र विसजेनीयसदधवेऽपि गोतवाप्र्ययात् गोः" इत्यत्र संस्कारसद्भावि 

गोखप्रत्ययदरौनाच्च ; अत आह-न हीतिकर्तन्यतपिक्षित्ं कारकाणां 

१, व्यबस्थान--मूलम्, 
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हीतिकतंग्यतापक्षिखं कारकाणां करकतां विहन्ति, सर्वत्र व्याहतिप्रसङ्गत् ; 

पूर्वेऽपि च वणौः सेस्काराभिधानव्यापारोपाया यथाखमभिषेयप्रत्ययमुपाद- 

कारकतां विहन्तीति । कारकाणामिद्युभयत्र संबध्यते । कारकाणामिति- 

कार्तन्यतपेक्षित्वं न कारकाणां कारकतां विहन्तीति । सवत्र व्याहतिप्रसङ्ग!दिति । 

यावन्ति कारकाणि तेषु सर््रैष्वपि कारकलन्याहतिः प्रस्येत, इतिकतेग्यता- 

मन्तरेण कारकत्वाभावात् । यथाहूः-- 

५५न हि तत्करणे रोके वेदे वा किश्विदटरम् | 

इतिकर्तभ्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहे ऽथिता ॥ '” इति । 

नजु व्युत्पत्तिकरे वर्णकतमुदायस्यार्थेन सम्बन्धो गृहीतः, नान्त्यवणेमात्रस्य ; 

अतोऽन्त्यवर्णस्य वाचकवे पूर्वेषामप्रव्यायकत्वं सम्बन्धग्रहणवाधश्च स्यात् ; 

अत आह-पूर्वेऽपि च वणः संस्काराभिधानम्यापारोपाया यथास्रममिषेय- 

परस्ययमुपादधाना नप्रत्यायका इति । पूर्वेऽपि च वणौ नाप्रल्यायका इति 

सम्बन्धः । प्रत्यायका एवेत्यथेः । काचित्तु प्रत्यायका इति पाठः । कथमित्यत 

उक्तम्--यथास्वमभिधेयग्रत्ययभिति । यस्य पदस्य यत्र सम्बन्धो गृहीतः 

तत्र पूर्वेऽपि वणी व्याप्रियन्त एव अन्त्यवर्णवदेव तस्यार्थस्य प्रतिपर्ताविति । 

ननु “पूर्ववर्णजनितस्तस्कारसद्ितः'' हइव्युक्तम् ; अत पूर्वेषां सस्कारजनन- 

मन्त्यस्यैव वाचकत्वमिति कथं पूर्वे ऽथेप्रत्ययमुतादयन्ति ? अत उक्तम्- 

संस्काराभिध।नन्यापारोपाया इति । संस्कार इत्यभिधानं यस्यावान्तरन्यापारस्य 

स तथोक्तः , ताद्ग्न्यापार उपयो येषां ते तथोक्ताः | अथवा अभिधानं नाम 

व्यापारः शब्दानामथप्रलायनोपाय इति विज्ञातमेव । कः पुनरसौ ग्यापारोऽन्यः 

संभवति ।.अतः संस्कारादिति । संस्कार एवामिधनमग्यापार उपायो येषामिति 
(~1 
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धाना भप्रयावकाः } न हि खन्यापारव्यबायः कारकाणां कारकं 
विहन्ति, मोपघानि सर्वत्रेति । न च संस्कारोपजनार्थ श्ब्दोचारणम् , भपि 

विग्रहः । एतदेव स्फोरयति-न हि स्वव्यापारन्यवायः कारकाणां कारकतामुपः 

इन्ति मोपघानि सवैत्रेति । यथा किंङेतिकर्त॑न्यतयिक्षा कारकाणामवक््यंभाविनी 

तथा स्वव्यापारभ्यवायोऽप्यवर्यभाव्येव । न खदु स्वव्यापारन्यवायः कारकाणां 

कारकत्वमुपहन्ति । अत्रापि पूर्व॑वत्कारकाणाभित्युभयत्रापि संबध्यते । मोपधानि 

सर्वत्रेति हेतोः । यथोक्तम्-- 

^ स्वन्यापारन्यवायोऽपि सर्वस्मिन्नेव कारके । 

टो व्यापार इदृक् च शब्दस्येव्यन्यवेतता ॥ 

तस्मास्य विवक्ष्येत प्रधानं धातुभिः क्रिया । 

स कता गुणभूतान्यव्यापारे करणादिता ॥ 

इतिकतव्यताषवेन स्वेषां तेन सङ्गतिः । 

भवान्तरक्रियायोगास्रघान क्रियया सह ॥ इति । 

पिदारान्तरमाह-- न च संस्कारोपजना्थ इब्दोश्वारणम् । अपि त्वथप्रतिपध्यु- 

देरोनेति । सैस्कारोपजनाथीमिति सेस्कारोपजनोदेरोनेत्य्थैः । अरथप्रतिपत्युदे- 

रेनेति। यथोक्तम्-- द्दीनस्व परार्थत्वात् ?› इति । थथा किामिहितान्बयनबे 

वाक्यार्थस्य शान्दत्वमुदेरात् , सथा च यागस्य स्वर्मप्ताधनत्वम् , एषे पदार्थस्यापि 

उरेरादेब पूर्ववर्णविषये खाम्दत्वमिति । वभोक्तम्--~ 

४५ सस्कारजननार्थं च नै शब्दोश्चारंणं मतम् | 

अरथप्रतीतिमुदिश्य प्रयुक्तस्य क्रमस्स्वयम् ॥ 

तस्मासादभ्यतः राब्दः फठेन व्यपदिश्यते । '› ति 1 

१, प्रत्यायकाः, मखम् । २. कारकत्वम् . मूलम् । 
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तवर्थ्रतीद्युरेसेन । न चेदं चतुरश्रमू--तुव्यायाभद्कत्पनायां कः 
तस्करिऽ्ुरोषः-इति, संस्कारकल्पनाया अवश्यंभाविनीत्वात् । तथा दि-- 

यस्थाप्यनवयवः शब्दा्माथप्रतीतिनिमित्तं ध्वनितो वर्णतो वा प्रतिटग्धाभि- 

य्यक्स्यलुग्रहः प्रकाराते, तस्यापि नानपेकषितेतेतरं वणौ ध्वनयो षा तम. 
न यानान भज प ---~~---~------~-~---~---- ----------व ना ण न 

कि पुनरिदं भवतो व्यवसिनम् £ यतः प्रयस्यता संस्कारपक्षः स्थाप्यते , एकश्च 

राब्दात्मा निषिध्यते । राब्दकल्पने ह्यदृ्टकल्पना स्यादिति चेत् हन्तैश 

सस्कारकल्पनेऽपि तुल्येव । अत आह--न चेदं चतुरश्र तुल्यायामदृष्ट. 

कल्पनायां कः संस्कारेऽनुरोध इतीति । न चेदं वक्ष्यमाणं चतुरश्र सुन्दरम् । 

इृदरब्दनिर्दि्टमेव दरयति--तुल्यायामद्ृष्टकल्पनायां यथैकः इान्दत्ा न 

भवन्मते दृष्टः किः तु कल्प्य एव तथा संस्कारोऽपि न दृष्ट इति तुल्यायामद्ट- 

कल्पनायां सल्यां कस्तव सस्कार ऽनुरोधः संस्कार एव केवठेऽनुसारः, न त्वेकस्मिन् 

राब्दामनीतीदमपि स्फोटवादिनोच्यमानं न चतुरश्रमिति । क इति निष्प्रमाणक 

ह्य्थः । कारणमाह--संस्कारकल्पनाया अवदयंभाविनीत्वादिति । शब्द कल्प- 

नेऽपि पुनः संस्कारकल्पनावस्यभाविन्येवेति कृत्वा सेस्कारकल्पनेवानुरुध्यत हति 

नाप्रभाणकत्वमिति । एतदव व्याचष्टे-- तथा हीति । यस्यापीति । वादिन इति 

सिध्यति । अनवयवः रब्दात्मेति । एकः पदात्मेति यावत् । अथप्रतीति- 

निमित्तमिति । अर्थस्य या प्रतीतिः तस्या निमित्तमिति । अनेन तत्र प्रमाणसुप- 

न्यस्तं निमित्तत्वस्षम्भवदेकवचनोपपततेश्वेति । ध्नितो वर्णतो वा प्रतिरभ्धा- 

भिव्यक्त्यनुप्रहः प्रकारात इति । ध्वनितो वणेतो वेति मतभेदात् अनास्थया वा 

वर्णग्रहणम् । प्रतिकन्धाभिभ्यक्त्यनुम्रह इति । प्रतिरन्धोऽभिव्यक्तिरेवानुग्रहो 

येनेति । तस्यापीति । यश्छब्दप्रतिसंबन्धीति । नानवेक्षितेतरेतरा वणा ध्वनयो 

वा तमवदोतयन्तीति । नेति । अवश्रोतयन्तीद्यन्वयः । अनपेक्षितेतरेतरा 

१, प्रतिपत्तिन्मूलमू । ३,. तरवर्णा;, मूलम् । 

२,“ उन्दोऽय, मूलम् । 
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द्योतयन्ति ; तस्यारथस्येवाप्रकारानात् ; अवयवशस्त्ववधोतनमनाशङ्कनीय- 

मेव, तदभावादप्रत्ययाब्ग; नापि संहताः, नियतक्रमवृत्तितवाददष्टभ्रकारविपर्यये 

इति । अनपेक्षितमितरेतरमन्योन्यं येरिति विग्रहः । वणौ वा ध्वनयो वेति पूर्ववत् । 

तमेके रान्दात्मानम् । कारणमाह-तस्या्स्येवाप्रकारानादिति । तस्यैकस्य 

राब्दातमनोऽथैस्येवेति यथार्थस्यैकैकस्मान्न प्रकाशनं तथेकस्य शब्दासनोऽपि 

नेकेकस्मात्भकारानपिति । नन्वेकः शब्दात्मा वर्णष्वनिभ्यां प्रलेकमवयवशः 

प्रक्षयताम् , अत आह-अवयवशस्ववद्योतनमनाराङ्कनीयमेवेति । 

कारणमाह-- तदभावादिति । न हि निरवयवस्य पदस्यावयवाः सन्ति । 

हैतवन्तरमाह-अप्र्ययाचेति । अनुपङन्धिनिरस्तप्वाचेदयथः । नापि संहता इति । 

ध्वनयो वा वणौ वा तमभिन्यञ्चयन्तीदयन्वयः । हैतुमाह-नियतक्रमतादिति । 

नियतः क्रमो येषामिति । नियतक्रमन्ृ्तिवादिति पाठे नियतक्रमा वृत्ति- 

व्यीपारो येषामिति विग्रहः । हेतवन्तरमाह--दृष्टप्रकारविपर्थये चेति । ये प्रकारा 

गयुत्त्तौ ध्वनीनां वणोनां वा स्फोटाभिव्यक्तौ दष्टस्तेषां प्रकाराणामन्यथातवेऽपि 

वणो वा ध्वनयो वा तमवोतयेयुर्यिथः । इति तुल्यः पर्यनुयोग इति । 

तस्यापीलेष तुल्यः पयनुयोग इति सम्बन्धः । तदुक्तम्-- 

४ यस्यानवयवस्फोटो व्यज्यते रणबुद्धभिः 

सोऽपि पयैनुयोगेन नैवनेन विमुच्यते ॥ 

तत्रापि प्रतिवर्णं हि पदस्फेये न गम्यते | 

न चावयवरो व्यक्तिस्तदा भवान्न चात्र धीः ॥ 

प्रत्येकं चाप्यशक्तानां समुदायेऽप्यराक्तता । 
तत्र यः परिहारस्ते स नोऽत्रापि मविष्यति ॥ '' इति । 

~~~ 

१, अभिन्यञ्जन्ति, मूलम् । २, कमत्वात् , मूलम् । 

"मी यि 1 प 
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चेति तुल्यः पर्यनुयोगः । तदनेनापि विशिष्टः सेस्कारोऽवर्याभ्युपेयः 
स्फोटाभिन्यंक्तिसिद्धये ; तथा च तत एवाथीधिगमः सेत्स्यतीति न 
स्फोटकल्पनाबीजमस्तीति । तदुक्तम् ““शब्दकल्पनायां सा च 
शम्दकलत्पना च" इति । 

तथा- 
(“सद्धावव्यतिरेको च तथावयववर्जनम् । 

तवाधिकं भवेत्तस्मा्लोऽसावरथबुद्धिप्ु ॥" इति । 
न कन 

अस्तु तुल्यत्वं तथापि किं ते भविष्ययत आह-तदनेनापि विशिष्टः संसकातेऽष- 

र्याभ्युपेयः स्फोयभिव्यक्तिसिद्धय इति । तत्तस्मादिल्थः । अनेनापि । 
स्फोटवादिनापि । विशिष्टः संस्कार इति । संस्कारविरोष इयर्थः अपूर्वसधर्मति 
यावत् । अवर्याम्युपेयो नि्वीहान्तराभावात्। किमर्थमित्यत उक्तम्--स्पोटाभि- 
व्यक्तिसिद्धय इति । अन्यथा न तष्ाभ इति भावः । अनेनापि किं तवेत 

आह- तथा चेति । संस्कारेऽवगत इव्यथः । तत एवेति । संस्कारादेवेद्य्थः । 

अथापरिगम इति । स द्यदिष्ट इति भावः । सेतस्यतीति । तदर्थो ह्ययं प्रयत्न इति 
सूचयति । ततः किमिव्याह--इति न स्फोटकल्पना्ीजमस्तीति । अर्धप्रती- 

सयनुपपत्ति्ं तद्वौजम् , सा चान्यथाप्युपपनेति । इत्यापयतेति रोषः यदि 

अस्तीतयनन्तरमितिशब्दः पैव्यते । तदेव नस्माकमुद्क्षामात्रमिव्याह--तदुक्तम् 

“शब्द कल्पनायां सा च राब्दकल्पना च” इतीति । अनेन च भाष्यमुपात्तम् । 

भाष्ये च तच्छब्देन संस्कारकल्पना परामृर्यते । वार्तिकमप्युपादत्ते- तथेति । 

स्फोटस्य हि सद्धावस्तावद्र्णेभ्यश्च व्यतिरेकः सावयवे च पदे गम्यमाने तदवयव- 

भूतव्णापहवेन दृष्टविपरीतनिरवयवत्वं कल्पनीयम् । तस्मावोऽवदयाश्रयणीयः 

संस्कारादिकल्पनङ्केाः सोऽधबुद्धवेवाश्रयितन्यः । न्, स्फोटामिव्यक्ताविति । 

१, विरिष्टसंस्कारः. मूलम् . ३, परिकल्यनी मूलम् । 
२, ~व्यक्तये, मूलम् । 



९४ स्फोटक्िद्धिः [दशमः शकः] 

अत्रोष्यते- 

अपूनैभिव नेषान्यः संस्कारः सफोटवादिनः । 

प्रक्टप्तवासनारूपायथा स्यादणवादिनः ॥ १० ॥ 

वणेवादी हि कर्मभेदजन्यमपूर्वमिवालन्तापरिष््टमथसमषिगम- 

निमित्तं वणेविज्ञानजन्मानं संस्कारं परिकल्पयति, न तु प्रक्छ्षवासनाभिधान- 

अत्र॒प्रतिविधत्त--अत्रोच्यते ....-.. सक्निधिमात्रानुमानमिति । 
अपूतैमित्ेति दरामः छेकः । 

अन्य इत्यस्य साधर्म्यदृष्टनताऽपूतैमिवेति । नैवेद्यत्र वैषर्म्यदष्टन्तक्षुरीयः 

पादः । उत्तराधौदिपादरूपस्य पदस्य संस्कार इति विरेष्यम् । अन्ययोगे च 

पञ्चमी । अतो यथा वणैवादिनः प्रक्टृप्तवासनारूपात् सेस्कारादन्यो ऽपूर्वमिव 

संस्कारः स्यात् तथा स्फोटवादिनः प्रक्टृप्तवासनारूपात् संस्कारादन्योऽपूर्वभिव 

संस्कारो नैव स्यात् । अपि तु प्रक्टप्वासनादूप एव संस्कायेऽस्येति च योजनेति 

कृत्वा कारिकां व्याचष्टे | तत्र चतुर्थपादं तावत्पुरस्करोति--वर्णवादी हीति । 

संस्कारं परिकल्पयतीव्यन्वयः । कर्मभेद जन्यमपूतैमिवालन्तापद्धिष्टमिति । 

अनेनपूर्वं साधर्म्यं॑दररतम् । कचित्तु कर्ममेदापूरवेजन्यमिति समसः । 

वासनारूपस्तु स्मृतो दृष्ट एव । एष तु पक्षादन्यत्र न कचिदृटष्ट हत्यवयन्तग्रहणम् । 

अपूतरेमपि न वेदादन्यत्र दृस्यते । अर्थप्तमधिगमनिमित्तमिति । अर्धस्य यः समधि- 

गमः तस्य निमित्तमिति । एनदलन्तापछिष्टसंस्कार कल्पने बीजम् । वर्णविज्ञान~ 

जन्मानमिति । व्णवि्ञानतो जन्म यस्येति बहुव्रीहिः । किमर्थमसाव्यम्तापण्ण् 
कल्पयति + न वासनामेवावृलम्बते ; अत आह--न विति । प्रक्लततशसनाभि- 

धानसंस्क।रनित्न्धन इति  । बासनेव्यमिधरानं यत्येति ब्रीहिः । 
क णी कि पी स । 

~कम ओ) 0 कि मी षिरिीीीी 

4 

१, कर्मजन्यापूवैम् . मूलम् । 



[दशमः श्मेकः] गेपालिकासंहिता ९५ 

सेस्कारनिवन्धनोऽधैप्रययोऽस्य सिध्यति ; अन्योपलभ्धिप्रतिरन्धजन्मनो 

भावनाया अन्यत्र ज्ञानहेतुत्वायोगात् अतिप्रसङ्गादिद्युक्तम्, कार्वभेदे 

कारणेकत्वायोगात् ; स्फोटोपरन्धिनिबन्धनस्तु भावनाभिधान एव संस्कार 

स्मृतौ प्रकटो वासनाभिघानः संस्कारो निबन्धनं यस्येति विम्रहः । 

अ्ेग्रप्ययोऽस्य सिध्यतीति । यथा स्फोटत्रादिनस्तनिचन्धनः शन्दप्रव्ययः 

सिध्यति नेवमस्य वर्णवादिनस्तननिन्धनोऽभप्रलययः सिष्यतीति । 

करणमाह-- अन्योपर्न्धिप्रतिरन्धजन्मन इति । अन्यस्योपरन्धिरन्यो- 

परुभ्धिः तस्याः प्रतिख्न्धं जन्म यया सा तयोक्ता | भावनायाः 

सैस्कोरस्य अन्यत्र पूरवोपरन्धिविषयादन्यस्मिनिव्यर्थः । ज्ञानहेतुत्वायोगादिति 1 

्ञामोत्पत्तिनिमिस्षत्वानुपपत्तेः । कथमयोगः , अत उक्तम्-अतिप्रसङ्घादिति | 

तथा सेकेन संस्करेण सवै जानीयादिति । अनेन शोके कारणानुक्तौ 

कारणं दर्सितम् । कुत्रोक्तमिव्यपेक्षायामाह--कायेभेदे कारणेकत्वायोगादिति । 

०५ विलक्षणस्योपजनो नाविशषाच्च कारणात् |! 

इत्यतरत्यथैः । कार्यभेदे कारणिकत्वायोगःदिलयत हैतुखरूपप्रदरानार्थ 

विलक्षणयोः काथयोरविलक्षणस्थेकस्य हेतुत्वायोगादित्यथंः । अनुभवो दहि 

खविषयगे चरविज्ञानजनक ॒ संस्कारमुत्पादयति ; अतो वणीनुभवोऽपि ताद्ररामेव 

जनयेत् । न च वणोनुभवस्य कश्चिद्धिरेषोऽस्तीत्युक्तम् । एवे यथेति दृष्टान्तांशं 

व्या्याय दाष्टौन्तिकमनुसन्धत्ते-स्फोटपठ्न्धिनिबन्धनस्तु भावनामिधान 

एव संस्कार इति वक्ष्यत इति । स्फोटस्थोप्ररन्धिः स्फोटोपरम्धिः, 

तस्या निबन्धने हेतुः । तुशब्दो वैपरीत्ययोतनाथः । भावनेत्यमिधानं यस्य 

स॒ तथोक्तः । भावनामिधान एव , नापूरवसधरमेल्यथः । अवधारणे कोऽभिप्रायः, 



९६ त्फोटसिद्धः [दशमः छोक;] 

एव संस्कार इति वक्ष्यते । अतो नास्यालन्ताद्टपरिकल्पनादोषः ; द्टसेव 

सजिषिमात्रानुमानमिति ॥ 

छेके च नैवेद्यस्य ? अत उक्तमिति वक्ष्यत इति । प्रयतनभेदतो भिन्ना 

इदयत्र । एवं च॒ तुल्यायामदृ्टकल्पनायामिवादसिद्धमित्याह --अत इति । 

यत एवं वेषम्यमत इत्यथः । नास्यात्यन्तादृष्टपर्किल्पनादोष इति । अलन्तादृष्टस्य 

संस्कारस्य परिकल्पनासा यो दोषः स नास्य स्फोटवादिनः, किं तु वणैवादिन 

एव । ननु यथपि वासनान्यत्त दृष्टा + तथाप्यत्र तत्सद्भवोऽनुमेय एव ; 

अतः को भेदः? अत आह--दृष्टस्येवेति । प्रदेशान्तरे दृष्टस्येवेत्य्ः । 

सनेषिमात्रानुमानमिति । सनिधिमात्रस्यानुमानमित्यथंः । यथा हि धूमदसनीद्रहः 

सनिधिमत्रमनुमीयते तथा पटोरनुभवस्य दर्शनात्तजन्यसंस्कारसनिधि- 

मात्रमनुमीयते । तत्र सन्निधीति पठे ततेव्यनेन पक्षो निर्दिर्यते । 

इति स्फोटसिद्धिदीकायां 

द्रामः छेकः 



(एकदशः शोकः] गोपाल्किसहि ९७ 

अपि च-- 

कतैकमादिनियमात्तत्रादष्टस्य भूयसः । 
कस्पनाम्नानसमभ्यादिह तस्यास्तु हीयते ॥ ११॥ 

दशौचपूवैविषये हि कवैक्रमादिनियमनिमित्तं बहुतरम्टमगत्या 
शास्चसामथ्योत् कल्प्यते ; न विह तथा, गत्यन्तरसम्भवात् ; प्रदयक्षप्रयल- 
मेदसाध्यध्वनिभेदभरकाितशब्दविशेषरम्यलादर्थव्रययस्य । तथा दि- 

अत्रेवेपपस्यन्तरमाह--अपि च..-.इद्युक्तामिति । उपस्कासाह-- 
अपि चेति । एकादशाः शोकः कतक्रमेति । तत्रव्येतब्यास्यातं दर्शाचपूर्वविषये 

हीति । कर्तक्रमादिनियमनिमित्तमिति । कवृक्रमादिनिथमः उत्पत्तौ निमित्त 

कारणे यस्यादष्टस्य तत्तथोक्तम् । अनेन च छेके कर्त॑क्रमादि- 
{ {५ 

नियमाजन्यस्य्ृष्टस्येत्यन्वय इति सूचितम् । बहुतरमदृष्टमिति सुगमम् । 

अगव्ये्युपस्कारः । आन्नानसामथ्यादिव्येतब्य।चे- यास््रसामर्ध्यादिति । 

आभ्नानमपि शास्त्रमेव । यथोक्तम्--““उपदे र इति विशिष्टस्य रब्दस्योचारणम्"" 

इति । कल्प्यते-- 

८५ प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि 1” इति न्यायात् । 

चतु्पादं व्याचष्टे--न विति । ईइदेति रान्दविषय इत्यथः । 

तथेति बहुतरमदृष्टं कल्प्यत इति । गत्यन्तरसम्भवादिव्युपस्कारः । छेके च 

तस्यास्तु दीयते › इत्यत्र तदा कल्पना परागृस्यते । पञ्चमी चेयम् । 

हीयत इति भवे ककारः । इह कल्पनातो हानिर्मवतीत्थथेः । गत्यन्तरसम्भवमेव 

दर्घयति- प्रयक्षेति । प्रत्यक्षः प्रयतनमेदेः साध्या ये च्वनिभेदास्तेः 

प्रकारिताच्छम्दविरोषाछम्यत्वादर्थपरत्ययस्येत्यैः , । सनेन शब्दादर्प्रत्य- 

यौचित्यमपि सूचितम् । एतदेव व्याचष्टे- तथा हीति । ननु भवता- 

दटकल्पना ` परिजिहीर्षता प्रथमे प्रयत्नः) ततस्तद्धिदः, पुनस्तत्साध्यो ध्वनिः, 

(“--13 



९८ स्फोटसिद्धिः [एकदशः शकः] 

भ्रयश्चः प्रयज्ञभेदः ; कारणभेदायुविधायी च काथेभेदः प्रतीयत एव 
वणेव।द्पि च नैव व्यञ्जकध्वनिभेदमपहृते वणेभेदसिद्धस्तदधीनत्वात् ; 
रन्दभेदमातरं तु कल्प्यम्; न वा तदपि, तख प्रयक्षलवादितयुपपाद पिष्यामः। 

--- न, 

पनसतद्वेदः, पुनस्तदमिन्यङ्ग्य;ः शब्दविरोष इति बहृतरमद््टं कल्प्यत 
एव॒; अत आह--प्रयत्तः प्रयल्नमेद इति । प्रयन्रसतद्ेदश्च प्रत्यक्ष 
त्वा कल्प्यत इत्यथः । ध्वनिस्तद्धेदः प्रयत्तसाध्यतवं च कल्प्यत इति 
चेत्; तत्राह--कारणमेदानुविधायी च कार्यमेदः प्रतीयत एवेति । अतः 
परयज्नमेदाद्रूनिभेदो नानुपपन्न इति भावः । सत्यम् , तथापि प्रयत्तसाष्यो 
ध्वनिस्तावत् कल्पनीय एव । अत आह - वर्णवायपि चेति 

ध्यत्रोभयोः समो दोषः पर्हिरोऽपि वा समः । ५ 
नैकः पयनुयोक्तव्यस्ताटगथविचारणे ॥› इति सिद्धमिति भावः 

नैव व्यञ्नकष्वनिमेदमपहत इति । ध्वनिं तद्धेदं तथ्ज्ञकत्वं च नापहुत 
इत्यथैः । कारणं दितं वर्णभेदसिद्धेस्तदधीनत्वादिति । नादातिर्किवर्ण- 
सिद्धिस्तथा तद्भेदगकारादिसिद्धिस्यादि सर्व॑ व्यज्ञकष्वनिमेदाधीनामित्यम्युप- 
गतमेव वणैवादिनापि । यथाहुः-- 

^“ ममापि व्यञ्चकैनादेरभेदवुद्धि्विष्यति । › इति । 
राब्दभेदमात्र तु कल्प्यमिति । व्णातिरकतिशन्दविरोषमात्रमनवयव; दाब्दः 
केव इति । न वा तदपीति । कल्प्यमिघयनुषङ्गः । अथवा राब्दभेदमात्नरमपि 
न कल्प्यमिव्य्थः । कुतः पुनस्तस्य सिद्धिस्यित आह- तस्य प्रयक्षत्वादिति । 
राब्दभेदस्य श्ोतरप्रयक्षत्वादित्यथः । भेददर्शनामावादिति वदतां तस्य प्रयक्ष- 
त्वादित्यसिद्धमेवेति चेत्. तत्राह--हव्युपपादयपिष्याम इति । तस्य प्रवयक्षत्व- 
मिलेतदुपपादिष्याम इत्यधेः । आरूपारोचितेष्वि्यादिना । अस्तु दाब्दभेदमात्रं 
कल्प्यमेव, तथापि तन्मात्रमस्माकं कल्प्यम् ; भवतां तु बहूतरमदृष्टं कल्प्यमिव्य - 



[एकादशः छेकः] गोपाटिकासहिता ९९ 

अपि च अनेकादृष्टकत्पनायास््रस्यता नैकः शब्दोऽम्युपेयते, तत्र कर्व- 
करमादिनियमगतमच््टमपर बहु कल्पयता कि तवरितं मवति १ यदि 

परं ठोकिकी प्रतीतिः- शब्दादथं प्रतिपद्यामहे" , “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" 

मिप्रायेणाह--अपि चेति । गलन्तरसभवादिलेतदयेक्षया अपि चेति निर्देशः । 

अनेकादृ्टकल्पनायास््रस्यतति । वणैवादिनेति सिध्यति । नैकः रब्दोऽभ्युपेयत 

इति । नेको निरवयवः पदात्मा शब्दोऽभ्युपेयत इति । यथोक्तम्-- ५ सद्राव- 

व्यतिरेको च? इति । अतः किमिवयाह- तत्रेति । वर्णप्रक्ष इव्यर्थः । 

कतृक्रमादिनियमगतमदृष्टमपरं वहू कल्पयता कि तत्पद्ितं भवतीति । कर्त॑- 

नियमः क्रमनियमः आदेशब्दोपात्तसाहिलयान्यूनापि कतवनियमश्च यस्तद्रतमदष्ट- 

मिति । नियमस्यादृष्टमन्तरणानुपपत्तरिति । अपरं बहति । मम तु शब्दभेदः 

कल्प्यः, तव तु रशान्दादपरम् ; मम च उान्दभेदमात्रम् , तव तु बहन कल्पनी- 

यमिति कि तत्परिहृतं भवतीति । एवमदृष्टमपरं बह कल्पयतानेन वण- 

वादिना रकिस्वित्तदनेकमदृष्टं परिहतं भवति न खदु परिहृतम्, किं तु 

अङ्गीकृतमेवेति प्रतीयते । अनेकादष्टकल्पनाया्लस्यता राब्दकल्पनां विहायेव- 

मदृष्टमपरं बहन कल्पयता किमनेकादृष्ट॒पद्ितं भवति ? ननु परिदतमेव, अन्यथा 

कथं प्रक्षपूषैका्यैवे प्रनर्तेतेयपहासः । अपहासान्तरमाह-- यदि पर 

टीकिकी प्रतीतिः । शब्दादर्थं प्रतिपथामहे ` इति । यदि परमिति । केवल- 

मिघ्य्थः । लोकिकी प्रतीतिरेति । परतेति विपरिणम्यालुषञ्यते । तामेव 

दरीयति--राब्दादर्थं प्रतिपदामह इति । उपरितन इति शब्दोऽत्रापि तत्रत्- 

चकारबलात्बध्यते | क्चित्पाठः तद्विना किं परिहतं भवतीति । कतू- 

ऋमादिनियमगतमद्टमपरं बह कल्पयता किं परत, मवति न तावदनेक- 

मृष्टमिति पांघुल्पादकेन हाख्किनापि राक्यं ज्ञातुम् ; अतोऽनेकादृष्टकल्पना- 

१, 011111८6. तत्. मूटम्ऽ २. 4१०९१. इति. मूलम्, 



१०० स्फोटसिद्धिः [एकादशः शोकः] 

इति च शाञ्ञप्रतीतिः संस्कारस्याञ्ब्दत्वात् , अन्यवणैस्य चाप्रयायकवात् , 
समुदायस्याशब्दतात्, अग्रत्यायकत्वचचदयुक्तम्--ईति ॥ 
{क षि 1 11 

परिहारच्छटेन गूढमन्यद्ति पारजिदहीषितम्; किं नु खु तत्परिहित- 

मिर्थः । हन्त ज्ञातम् ! किं मनः खेदेनेद्याह--यदि परमिति । स एवाथः । 

अहो नेतावदेवेव्याह--“' सिद्धे राब्दाथ॑सम्बन्धे ' इति च रा्त्रप्रतीतिरति । 

अत्रापि परिहतेत्यनुषज्यते-- 

५ अनन्तरेण सम्बद्धः स्यात् परस्याप्यनन्तरः । '' इति न्यायात् | 

शाज्ञस्य प्रतीतिः शाघ्प्रतीतिः । रास्चविषया प्रतीतिलतयर्थः | अथवा 

राच्त्रे प्रतीतिः , राल्स्था प्रतीतिलियवैः ; शाघक्ृता प्रतीतिरिति यावत् । 

उमयत्रिधप्रतीतिनिराकरणेऽपि कारणमाह-संस्कारस्याशब्दत्वादिति । संस्काये 

हिं तस्य वाचकः; स॒ च न शब्दः, रन्दराक्तित्वात् पुरुषशक्तित्वाद्रा ; 

अतः संस्काराघ्रतिपत्तो राब्दादिति परिहतम् । तथा संस्कारा्थयोः सम्बन्धे 

शब्दार्थयोः सम्बन्ध इत्यपि व्यक्तमिति मावः । नन्वन्त्यस्य वर्णस्य 

वाचकत्वे सति न तयोः परिहारः । अत आह--अन्त्यवर्णस्य चा- 

प्रतयायकत्वादिति । ननु वणेसमुदायो वाचक इति नदोषः, अत 

आह--समुदायस्याराब्दत्वादभ्रव्यायकलाचचेति । स्कारान्त्यवणयोौ दोषो 

तावुभावपि समुदाये स्त इत्यथः । नतु संस्कारस्याशब्दत्मन्त्यवणीस्याप्रत्यायक्व 

समुदायस्याशब्दत् च सिद्धमेव; समुदायस्यप्रत्यायकते को हेतुः? अत 

आह--दप्युक्तमिति । पर्वोपटन्धिभेदेऽपीत्यत्रोक्तिः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्याद्यायाम् 

एकादराः शोकः 

२. 01711180. इति, मूलम्, 



[द्वादशः शोकः] गोपालिकासिता १०१ 

न संस्कारविरोषश्यं युक्तो हेत्वविशेषतः । 
अन्यसन्निधितो भेदो नास्य नापि स्वरूपतः॥ १२॥ 

द्विविधा हि हेतवः कायातिशयगुपकत्पयितं क्षमन्ते स्वरूपतो 
~~न 

यतपूवमुक्तम् (तदनेनापि विरिष्टसेस्कारोऽबरयाम्युपेयः स्फोटामिव्यक्ति- 

सिद्धये' इति, तदसिद्धमिल्युक्तमपूरवमिवेति इटोकेन, न पुनरपूरवमिवेति द्- 

न्तद्विषम्यमत्र दरितं कतैक्रमादिनियमादिति इलोकेन; सम्प्रतयपू्वसधर्मणः 

संस्कारस्य व्णज्ञानेम्यो जन्मापि न संमवतीव्याह-- न... ....उपयन्ति इति । 
न संस्कार इति द्वादशः शोकः । कर्मृक्रमादिनियमादिति छेके 

चकशभावात् अपि चेप्युपस्करतम् । इह तु छ@ोक एव॒ चकारस्य सद्धावान्नोप- 

स्कारः कृत इत्यनुसन्धेयम् । अस्याथः-- अपि च यः पुनर्विशिष्टः संस्का- 

रोऽन्तयवर्ण॑सहकारितयाभिमतः सोऽपि न युक्तः । कुतः ? हिष्वविरेषात् । 

हेतुर्हि बणे; संस्कारस्य । स चाभिमतक्रमे विपरीतक्रमे च तुल्यः । न च 

विपरीतक्रमे संस्कारोऽस्ति कयादरोनात् ; अताऽभिमतक्रमेऽपि नोप्पत्तुमर्हति । 

तथा हि-- स विरोषः स्वभावाद्वा तस्य कारणाद्वा संभवति । तत्रान्यकारण- 

सन्निधेरनांस्य हतोर्भेदः ; नापि स्वरूपतोऽस्तीति । अत्रोत्तरार्धे प्रतिषेधद्रयं 

विते ; तस्य च प्रापिपूर्वकत्वमस्तीति प्राप्तिं ताबदाह- द्विविधा हि हेतव 

इति । कायातिरायमिति । कार्यविरोषं विरिष्ट कारथमिलर्थः । सामान्य- 

साध्यात्कायोदतिरायितं कार्यमिति यावत् । रएकैकवण॑ज्ञाने न्युत्रमेण वचने 

स्मृतिनीजसंस्कारमात्रजननम् ; अभिमतक्रमोच्ारणे व्वपू्वसदरासंस्कारजननं 

प्रकृते काय।तिरायः । उपकल्पयितुमिति । उत्पादयितुमिति यावत् । 

उत्सहन्ते पर्ाप्युबन्तीति । क्षमन्त इति वा पाठः । द्वैविष्यमेव दर- 

१, अपि. मृलम्. २, द्विषौ, मूलम्, 



१०२ स्फोटसिद्िः ` वादश्च शोकः] 

वातिशयशालिनः, सहकारिसमवधानप्रक्टष्तातिशया वा । तत्र न स्वरूपभेद 
एषामुपेयते । नाप्यपरसमधाननिबन्धनः, नियतक्रमवृत्तितयानापन्नयौग- 
पवत्वेन । यद्यपि च पूरवोपहितालनः संस्कारस्य स्थेप्ना तत्सन्निधिरुत्तर- 

यति-- स्वरूपतो वातिशयशालिन इति । वाराब्द उत्तरोपक्षया । यथा अग्नि- 

दौहकः । सहकारिसमवधानप्रक्टप्तातिशया वेति । वाराब्दः पर्वपिक्षया । 

सहकारिणां समवधानेन सन्निधानेन प्रकटप्तोऽतिदयो येषामिति विग्रहः । 

यथा प्रावाण उखाधारणे, वाजं वा मृत्सलिलप्रच्छनमिति । एवं प्रर्धि 

दर्शयित्वा प्रतिषेधमनुसन्धत्ते | तत्र प्रथमे नापि स्वरूपत इत्येतद्रथाचष्टे- तत्र 

न स्वरूपभेद एषरामुपेयत इति । तत्रेति । स्वतोभेदान्यतोभेदथीर्मध्य 

इत्यथः । एषां वर्णानाम् । उपेयत इति । भवद्धिरवेति सिध्यति । "पूर्व 

वणेजनितसंस्कारसहितः'” इत्यभ्युपगमात् । 

“तेषां च गुणभूतानामथप्रत्यायनं प्रतिः । इति च। 

अन्यसनिधितो भेदो नास्येवयेतद्याचष्टे -- नाप्यपरसमवधाननिबन्धन इति । 

एषां मेदः समस्तीति रोषः । अपरेषां समवधानं निबन्धनं यस्येति 

विग्रहः ¦ कारणमाह --नियतक्रमषृत्तितयानापन्नयोगपबल्वेनेति । नियतः 

कमो यस्याः सा नियतक्रमा , नियतक्रमा वृत्तिन्यीप्रतिर्यैषां वर्णानां 

तेषां मावो नियतक्रमव्रत्तिता , क्रमश्वापि विवक्षित इत्यभ्युपगमात् ; 

तया कारणेन अनापन्ने यौगप येवर्णस्तेषां भवोऽनापन्नयोगपद्त्वम् ; 

तेन हितनेति । ननु संस्कार्रारा गकारादीनां परस्परसमवधानं 

भविष्यति ; अत आह--थघपि च पृोपहितासमनः संस्कारस्य स्ये्ना 

१. . सरूपतः, मूलम् , २, समवधानम्, मूलम् , 



[हदशः शोकः] गोपाछिकासष्िता १०३ 

मतिद्चाययेत्; प्रासीनसख तु नापरसमवधाननिबन्धनः, नाप्यत्ाना भेद 
इति कथमिव सोऽथेप्रययानुगुणं संस्कारमादषीत ? 

येऽपि शछहूपभेदमेव वर्णानां प्रतिपदमास्थिषत, तेषामसौ सन्नपि 

तत्सननिधिरत्तरमतिशाययेदिति । पूर्वेण वर्णेनोपहित आत्मा रूपं यस्येति 

विग्रहः । संस्कारस्य अपूरव॑सधर्मणः संस्कारविशेषस्य स्थेश्ना स्थित्या 

तव्सन्निधिः तस्य पूवेवणेस्य संस्कारद्वारा सन्निधिः ~उन्तरं वणमतिराययेत् 

अतिशयवन्तं कुयौदिति । तथापि किमित्यपेक्षायामाह-- प्राचीनस्य तु 

नापरसमवधाननिबन्धन इति । प्राचीनस्य तु आदिमस्य वणस्य तु नापर- 

समवधाननिबन्धनो मेद् इत्युत्तरेण सम्बन्धः । अपरस्य वर्णस्य समवधानं 

निबन्धनं यस्येति । न हि पूर्वस्य वर्णस्यापरवर्णसनिधानमस्ति, तस्य 

तदानीमनिष्पत्तेः; तजन्यस्य संस्कारस्य घुतरामनिष्पत्तेः । न च स्वरूप- 

तोऽपि मेद इद्याह--नाप्यालमना भेद इति । तदुक्तम् ‹न स्वरूपतो 

भेद एषामुपेयते, इति । ततः किमित्याह --इति कथमिव सोऽथप्रल्यानु- 

गुणं संस्कारमाद्षीतिति । इति तस्मात् कथमिव स प्राचीनवणः | 

अर्थप्रययानुगुणमथेप्रययं प्रलनुकूरं संस्कारमादधात £ न कथाश्चिदप्याधातुं 

राक्रोतीति । 

नन्वनिलराब्दवादिनां तार्किकाणां गतादिसद्भावेऽपि व्यक्तय- 

स्तावत् प्रत्युच्चारणं विलक्षणाः; व्यतिरेकप्रधानवादिनां बद्धानां गत्वादि- 

कमपि नास्ति; अतो विलक्षणरूपा ९व वणाः स्वरूपत एवेति विरिष्ट- 

संस्कारारम्भाकिरोध इत्याराङ्कथाह येऽपि स्वरूपमेदमेव वर्णानां ग्रतिपद- 

मास्थिषत, तेषामसौ सन्नपि नोपकारक इति 1 येऽपीति वर्णवादिनामेव 

केचिदित्यर्थः । स्वरूपमेदमेवेति । खरूपतो' मेदमेव, नौपाधिकमिव्यथः ; 

१, 07111160. स्व. मृलम् . 



१०४ स्फोटसिद्धः [ददशः शौक] 

नीपकारकः, प्रज्ञानपरामदीविकटस्य भेदस्य ज्ञापनायोमात्; न दि 
सत्तामात्रेण श्र॒तयोऽथैप्रयायनाङ्गतामुपयन्ति ॥ 

8 

| ® 

प्र्यु्रणमन्यान्यव्यक्त्युपजनादिति भावः । प्रतिपदमिति । गत्वादिजातीनां 

वस्तुरूपाणामन्यनिवृत्तिरूपाणां वङ्गीकरणादन्येश्च गोशब्दावयविनो गोराब्द- 

त्वज तेश्वङ्घखाकरणात् पदस्य न वेलक्षण्यम् । यद्यपि गकारादिन्यक्तीना- 

मनिलत्वं चास्तीति भूवः । आस्थिषत आस्थितवन्तः । तेषामिति । 

अनिलयवर्णवादिनामिल्थः । असौ प्रतिपदं वर्णानां भेदः । सनपीति। 

निव्यवादिषु जीवस्छु॒नेतदवक्तुं राक्यम् ; अथ कथाञ्चिच्छक्यते, तथापीत्य- 

पिरब्दाभिप्रायः । नोपकारक इति । नायैग्रत्ययोपकारक इत्यर्थः । कुत 
इत्यपेक्षायामाह - ग्रञानपरामशेविकल्स्य भेदस्य ज्ञापनायोगादिति । प्रकृष्ट 

प्रमाणमूत ज्ञानं प्रज्ञानम् । तेन यः परमर्शोऽनुसन्धानम् तेन॒ विकटस्य 

रहितस्य स्वरूपमेदस्याथं्ञापनायोगात् अथ॑ज्ञापनेऽ॑ज्ञापनायां वा अयोगादनु- 
पपत्तेः अशक्तरिप्यथः । न च रूपभेदः प्रज्ञायते, “स एवायं गकारः, 

इति प्रव्यमि्ञानात् । यथोक्तम्-- 

५न तु द्रुतादिमदेऽपि निष्पन्ना सप्रतीयते । 

गन्यक्त्यन्तरविच्छिना गन्यक्तेरपरा स्फुटा ॥ › इति । 

ननु सत्तामात्रेण चक्षुरादिवज््ञापको भवतु, अत. आह--न हि सत्ता 

मत्रेण ्रतयोऽप्रसयाङ्गतामुपयन्तीति । श्र॒तयः शब्दाः । न हि 

शान्दङ्ञाने करणमितिकरव्यता वा नाज्ञातमुपकरोतीति मावः । उपयन्तीति 

वर्तमाननिर्देशेन प्रतीतिरेवात्र प्रमाणमिति दरोयति ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्यास्यायां 

ददशः शोकः 

१. 07711{€त्. स्य, महम् , 
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न चान्लयवणमात्रस्य पुरःसम्बन्धवेदनम् । 

अक्षवत्मोतिवृत्तत्वात् संस्कारस्य न तदतः ॥ ११ 

विदितसङ्गतयो दहि शब्दा यथास्वमर्थान् प्रकादायन्ति । न 

चान्यवणेमात्रमथंसम्बन्धितया प्रंतिपचन्ते पुरस्तात्, मा भूत् केवखादर्थ- 

अत्रैव दूषणान्तरमाह --न चान्यवणे ........ . . -उपन्यस्यते इति । 
न चान्खवर्णेति त्रयोदशः शछोकः । मात्रराब्दः पूववर्णन्यावतेकः । पुरःसम्बन्ध- 

वदनमिति । सम्बन्धतवेदनसमय इव्यथः । न तद्रत इति । न च संस्कारवतोऽ- 

न्यवर्णस्य पुरःसम्बन्धवेदनम् । कुतः ? संस्कारस्याक्षवत्म।तिब्त्तव्वादित्यन्वयः । 

कारिकां व्याचे्े--विदितसङ्गतयो हि शब्दा यथास्वमथीन् प्रकाशयन्तीति । 

विदिता अर्थेन सङ्गति; सम्बन्धो वाच्यवाचकभावो यंषामेति विग्रहः । शाब्दा 

इति स्फोटवर्णसाधारणो निर्दृशः । राब्दानुबन्ध्ययं स्वभावः, यद्विदितसङ्गतिक- 

मेवार्थमभिधत्त इति । “सर्वत्र नो दरानं प्रमाणम् ; प्रत्यायक इति 

ह्ययं इषटावगच्छामः, न प्रथमश्रवण् इति, प्रथमश्रवणे प्रत्ययमदष्टू।'' इति 

न्यायात् । यथस्वमर्थान् प्रकारयन्तीति । येनार्थन यस्य शब्दस्य सम्बन्ध - 

संवेदनम् , स तं पश्वादु्सतिः प्रकाशयतीति । एवं प्राति दयिता शेकं 

व्याचष्टे--न चनन्त्यवर्णमात्रम्थसम्बन्वितया म्रतिपवन्ते पुरस्तादिति । 

प्रतिपधन्ते डोकिका इति सिध्यति । प्रतिप्यत इत्येकवचनान्तवे ब्युपिष्षुति 

सिध्यति । अथवा अन्त्यवणमात्रमिति प्रथमामाश्चित्य करमणि ठकारेसत्तिः । 

!प्रवेचते › इति चेत्पाठः, तद ज्ञाप्यत उपदिश्यत इत्यथः । @ोके च वेदन मित्यस्य 

णिजन्तोत्पत्तिद्र्टन्या । अथसम्बन्धितयेति । वाच्यस्यार्थस्य सम्बन्धितया वाचक- 

१, प्रवेदयते, मूलम्, 
(~-14 
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विज्ञानमिति । नापि संस्कारविशेषणम्, तस्यातिपतितेन्दरियविषयसीग्नः 

साक्षादवेदनात्; अथैप्रकाश्चरक्षणस्य च फलस्य तदानीमसत्वादनुमाना- 

तयेति । पुरस्तादिति पृवेवत् । कुतो ज्ञातमिति चेत्तत्राह-- मा भूत् केवल- 

दविज्ञानमितीति । यचन्त्यवणमात्रस्य सङ्गतिप्रहणम्, ततो विदितसङ्गतेः 

केवखादन्त्यवणादर्थप्रव्ययः स्यात्, स मा भूदिति हेतोर्न पषवणरहितस्यन्त्य- 

वर्णमात्रस्य सङ्घतिग्रहणमिलयथः । ननु नेतिकतैन्यतारहितं कारणतामश्नुते 

इति पूवैवणपेक्षा तत्साध्यसंस्कारानुप्रहपिक्षित्वादन््स्य करणभूतस्य वणैस्य 

स्यादित्यत आह- नापि संस्कारविरेषणमिति । अथवा 'प्ृवैवणजनितसंस्कार- 

स्हितोऽन्यो वर्णो वाचकः!” इत्यत्र विकलप्यते--विमन्त्यवणेमात्रमथेपतम्बन्धि- 

तया गृह्यते, उत संस्कारविरिष्टोऽन््यो वण इति । तत्नाचं कल्पं दूषयति-- 

चन््यवर्णमात्रस्येति । मात्रराब्देन संस्कारं ्यावतेयति । दितीयस्य दूषणम्- न 

अक्षिदयादि । एवं विवरणमपि योञ्यम् । उत्तराधं॑व्याचष्टे--नापि संस्कार 

विरोषणमिति । संस्कारो विरेषणं यस्येति बहत्रीहिः । अन्यव्णैमिति विशेष्यं 

द्रष्टम्यम् । अपिदब्देन अथसम्बन्धितया प्रतिपघन्ते पुरस्तादिवयनुषज्यते तथेक- 

वचनान्ततेऽप्यनुषङ् : । कर्मणि चेष्ठकारः, तदान्यवर्णस्य संस्करण विरो- 

णमिति मवे त्युट् द्रष्टव्यः । नाप्यथसम्बन्धितेया गृह्यमाणस्यान्दयवर्णस्य 

सस्कारेण विरोषणे प्रतीयत इति । कचित् प्राठः संस्कारो विरोषणमिति । 

तत्र कर्मणि चष्ठकारः , तदा सम्बन्धः सुकरः । कतरि चेत् इतिशन्द- 

मभ्याहल्य सम्बन्धः करतन्यः । नापि पुरस्तादर्थप्तम्बन्धितया गृह्यमाणस्यन्लय- 

वर्णस्य संस्कारो विरेषणं भवतीति वा योजना | कारणमाह--तस्यातिपति- 

तेन्दियविषयसीक्नः साक्षदवेदनादिति । इद्यस्य विषय इ्न्दियविषयः, 

तस्थ सीमा मयादा, अतिपतिता अतिक्रान्ता हद्दियविषयसीमा येन संस्का- 

रेण , ततोऽपि दूखतल्रात् स तथोक्तः । साक्षादबेदनादिति । शब्दवत् 
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प्रवृत्तेः; अपरिगते विशेषणे च विरिष्टप्रतीतेवृततेः, अप्रत्ययविपरिवर्तिनश्च 

्रतयक्षेणवेदनादित्यथेः । अनेन च अक्षव्मातिवृत्तवादिव्येतदक्षव््माप्यतिक्रम्य 

ततो दूरे बृत्तत्वादिति व्याष्यातम् । सव्यं संस्कारो न प्रत्यक्षः, तथापि कायौ- 

नुमानतः प्रव्येष्यते; अत आह-अथप्रकाशलक्षणस्य च फठस्य तदानी- 

मसच्वादनुमानाप्रदृत्तरिति । इदमाकूतम् । दधा हि बाकानां दाब्दाथसम्बन्ध- 

ग्युपत्तिः--तद्विदामुपदरोन वा, स्वयमेव वृद्धग्यवह।रदरौनात् । यथोक्तम्-- 

(कथयन्ति कवचित्तावद्रो दव्योऽस्मादयं चिति । 

क चिद्राचक इव्यव्र वाच्योऽयमिति चोच्यते ॥ 

कचिदुचरितच्छब्ददटृष्टाथविषयां क्रियाम् । 

केषां चेत्तत्र बोद्ूतवमनुमान घ्प्रश्प्यते ॥ 

एतेनास्माद्यतः राब्दादर्थोऽयमवधास्तिः । 

तेन नूनमिमौ सिद्धौ वाच्यवाचकराक्तिकौ (|'' इति । 

तत्र॒ यदा तवच्छन्दार्थं॑विद्रानविदुष आचष्टे--गरिति पदं साज्ञादिमतो 

वाचकमिति, तदा नान्त्यवर्णमात्रमर्थसम्बन्धितया गृह्यते; किं तु गकारौकार- 

विस्जनीयात्मकं पदमेव, तस्यैव प्रत्यक्षत्वात् । न क्चिदपि पूष्र्भजनित- 

सुस्कारसहितोऽन्यो वर्णः साल्नादिमतो वाचकः-दृ्येवोपदिरन्ति । न 

च श्रोत्रजन्यायां बुद्धौ वर्णवत्तःतेस्कारा अपि निभासन्ते, संस्काराणां परमा- 

ण्वादिवत् स्वभावतोऽक्षातिव्रतच्तत्ात् कायानुमानैकगम्यलाच्च । न चास्यात्रा- 

नुपात्तमेवाप्र्क्षमेव च संस्कारं बाढः स्वयमेव कायौनुमानेन कारणकोदै 

निवेदायतीति साम्प्रतम् ; काथं द्यज्ञानम् ; नं चथज्ञमं तदानीमस्ति; सम्ब्न्ध- 

प्रहणोत्तरकार्मेव हि राब्दादथेप्रतिपत्तिः, न सम्बन्धप्रहणसमय एवेति । 

तदुक्तम्--अर्प्रकाशलक्षणस्य च फठस्य तदानीमसत्वत् इति । तदानीं 
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सम्बन्धषोधवेधुयोदतिपरसङ्गाश्चं । नन्येष शब्देऽपि तत्यगप्रसङ्गः । न; 

सम्बन्धग्रहणसमय इल्यः । असखादिति । अनिष्पत्तरिति मावः । अनुमाना- 

प्रवृत्तेति । अनुमानस्यानुदयादिव्य्थः । अथप्रकारारक्षणं च फलं लिङ्ग- 

ममिग्रेतम् , लिङ्गामवि च नानुमानोदयः; लिङ्गजनितं हि ज्ञानमनुमानम् 

यथोक्तम्---“ अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशद ्नदेकदेरान्तरेऽसनिकृषटे ऽथ 

बुद्धिः" इति । तत्कथं टिङ्गामवि प्रवर्तेत ? अथार्थग्रकारलक्षणे फटमनु- 

पपथमानममिप्रेतम् , तथा सत्यनुमानरन्देनाथापत्तिरुच्यताम्-- “अपि वा 

कर्तृसामान्यात् प्रमाणमनुमाने स्यात्" इतिवत् ; अनुपपचमानार्थदर्शनग्रभवा 

हि बुद्धिरथापत्तिः । यथोक्तम्--“'अ्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपधते 

इल्यथकल्पना” इति; सा कथमनुपपद्यमानामवि स्यात् उपमानं तु सादस्य- 

मात्रगोचरं न वस्वन्तरप्रतील्ये प्रभवतीति । अपरिगते विरेषणे चेति । भाव- 

प्रमणैः परञ्चमभिरप्यपरिगते संस्कारात्मनि विशेषणे चेत्यथः । विरिष्टप्रतीतेर- 

प्रवृत्तेरिति । विरिष्टस्य संस्कारविशिष्टस्यान्त्यवणैस्य या प्रतीति; तस्या अप्रवृत्त 

रनुदयादिति । अप्रत्ययविपरिर्विनश्च सम्बन्धबोवेधुयादिति । प्रत्यये यो 

बिपरिवतेते स ॒प्रत्ययविपरिवर्ती, तस्मादन्योऽप्रत्ययविपखिर्ती, तस्याप्रत्यय- 
विपरितिनश्च विरिष्टस्य सेस्कारतोऽन््यवर्णस्येति । सम्बन्धवोधवैधुयीदिति । 

सम्बन्धबोधेन राहित्यात् ; न द्यगृहीते सम्बन्धिनि सम्बन्धग्रहणसम्भव इति भावः। 

अतिप्रसङ्गादिति । यचगृहीतेऽपि सम्बन्धिनि सम्बन्धो गृह्येत, सवैः सम्बन्धिभिः 

सर्वदा सर्वस्य सम्बन्धस्य प्रतीतिः प्रसभ्येतेत्यथैः । “ अक्षवत्मातिब्त्तता- 

संस्कारस्य इति छेके प्रत्यक्षमात्रनिप्रेधः प्रमाणान्तरनिषेधमप्यभिप्रतयेति 

दर्सितम्--अर्धप्रकारक्षणस्य च फरस्य तदनीमसक्वादनुमानाग्रवृत्ताशति । 

१. 0144. च. मूलम्, 



त्रयोदशः शोकः] गोपाछ्कासहिता १०९ 

पस्यैन्दियकत्वादित्युपपादयिष्यते । किभिथस्तदयतुमानपर्थिमः ? यः खलु 

कथं संस्कारस्याक्षवत्मातिबत्तत्वात् तद्रतः सम्बन्धसवेदनाभावः, तहरितम्- 

अपिते विरेषण इत्यादिना । अपरिगत इत्यादिवैँधुयादि्यन्तः सम्भूथको 

हेतुः । अप्रत्ययविपखििर्तिनश्च सम्बन्धवैधुयादित्येतत्समर्थनार्थोऽतिप्रसङ्गादिति 

हेतुः । एवं बृद्धग्यवहारदर्शानात् स्वयमेव ब्युत्पत्तिरपि शब्दाथगोचेरेव । तथा 

हि--'माणवक समिधमाहरः इत्याचायवाक्यश्रवणानन्तरं प्रव्षमान समि- 

दाहरणे माणवकमुपलम्य पाञ्चस्थो व्युपिसुरवधारयति--बुद्धिपूर्यमस्य 

प्रवृत्तिः, स्वतन्तरपरवृत्तित्वात् , मदीयप्वरत्तिवत् । यदाहं बुदा प्रदत्तः, तथेवा- 

यमपि मदविदेषात् ; अहं च कतंव्यतावगमासम्वृत्त इति माणवकोऽपि तदव- 
~. _ अ 

बोधादेव प्रषृत्त इति निश्चिनोति । तदवबोधश्वास्याचौयवचनानन्तरमुप- 

जायमानस्तन्निबन्धन एवेति कायाभिधायितां शब्दस्य कल्पयति । कचिश्च 

(कष्टिः स्थाल्यामोदनं पचति" इत्यादिवमानापदेशेष्वपि प्रसिद्धतृतीयाथथाना- 

मप्रसिद्धकाष्ठार्थानां च पुरुषाणां काष्ठावर्थे व्युत्प्िददयते, सापि शब्द- 

गोचरैव "काष्ठराब्देनेदमभिधीयते' इति । एवमेव सिद्धव्युत्पत्तावापि "पुत्रस्ते जातः! 

इतयेवमुक्तस्य कस्यचिन्मुखविकासं पार्चस्थः पश्यति, तदा (हषहेतुरनेन शब्देन 

प्रतिपादितः, इति हरषहेतुमूतसिद्धार्थप्रतिपादने शब्दस्य सामर्थ्यं कल्पयति । 

यपि तदार्नीमर्थविरषो न ज्ञायते हर्षहेतूनां बहूनां सम्भवात् , तथापि सिद्धा्ैता 

तावदवगता; तावता च कार्थव्यभिचारः सिद्ध; । किञ्च बहुराः पुत्रजनने सव्यवं- 

विधराब्दप्रयोगादन्येषु हर्षहेतुष्वप्रयोगात् पुत्रजननरूपोऽथविरोषोऽपि सुज्ञान एवेति 

रन्दगोचरत्वमेव, न कचिदपि संस्कारावेषयता । एवं स्वयं व्युत्पत्तावपि नान्त्य- 

वर्णीमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपघन्ते पुरस्तात्, मा भूत्केवलादथैविङ्घानमिति । नपि 
मयो यरा, 

१.' किमर्थम्, मूलम्. 



११० गोपाशिकासष्िता [श्रयोदशः श्लोकः] 

कुतथिद्धमनिभन्धनात् संबेदनमप्यवजानीते, तं प्रत्यनुभानं साक्षिस्थानीय- 

मुपन्यस्यते ॥ 

संरकारविदषणम् , तस्यातिपतितेन्दियविषयसीग्नः साक्षादेवदनात् , साक्षादृदृष्टस्य 

च राब्दपिण्डस्य वाचकत्वाध्यवसानात् ; न तु संस्कारविरिष्टतां तदानीमभ्यवस्य- 

न्ति । सघ्यं रब्दपिण्डस्य वाचकता गृह्यते, सा चान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्त्य- 

व्णेमात्रगोचरेव; पूर्वेषां तु संस्करद्रारा तत्सहकारिता कल्प्यत इति चेत्, 

अत अह--अथेप्रकाशटक्षणस्य च फकस्य तदानीमसच्वाद नुमानाप्रदृत्तारति । 

बधुत्पस्यनन्तरमेव हि इब्दो बोधयति; अतो न व्युत्पत्तावेव संस्कारफलस्याथ- 

प्रकारस्य ददनसुपपद्यते ; तदेकानुमेयश्च संस्कार इति कथं तदानीं तस्या- 

न्तमाव; राक्यते कर्तुमिति । ननु कथमर्थप्रययलक्षणस्य फर्स्य तदानी- 

मसस्वमिद्युध्यते । उक्तं हि-- 

“श्रोतुश्च प्रतिपनत्वमनुमानेन चेष्टया । '' इति । 

ननु तदानीमसषदपि स्वात्मनि प्रकादारक्षणे फलं तत्कार्यायवहारान्माणव- 

कादावनुमीयते, अनुमिताश्च प्रकारात् संस्कारोऽनुमीयते, तेन च विरोषण- 

मन््यवर्णस्य कल्प्यत इति । उच्यते-- नैवं तावत् कश्चित् ब्युत्प्यते, अस्य 

रशब्दस्यायमथः' इव्यव ब्युवत्तिदरनात् । न चार्थप्रकारात् संस्कारः कल्प- 

यितुं शाक्यते, तस्य प्रवयक्षेणेकरान्देनैवोपपत्तेवक्ष्यमाणत्वात् ; संस्कारहेतुकःवस्य 

च निराकृतत्वादिति भावः । रष सुगमम् | शङ्कते-- नन्वेष शब्देऽपि 

तुल्यप्रसङ्ग॒ इति । 
1 

१. निमित्ताप्, मूलम्, 



[त्रभोदशः शोकः] स्फोटसिद्धिः १११ 

“भन विरिष्टस्य शब्दस्य पुरःसम्बन्धवेदनम् | 

अक्षवतमीतिवृत्ततवात्तस्य ब्णाीतिरेक्षिणः ॥ ' इति । 

दूष्रयति-- नेति । कारणमाह--तस्थैन्दियकत्वादिति । कथमित्याह- 

इव्युपपादयिष्यत इति । स्थानं तु पूववत् । नु किमिदं प्रयस्यता आदित 

एवारभ्य परिदिष्यानुमानमुपन्यस्यते £ यदि प्रत्यक्षो निरवयवः शब्दः, तरि 

प्रत्यक्षमेवास्तु ; न च प्रत्यक्षे रब्देऽनुमानसम्भवः, सनिकृष्टल्ात् । यथोक्तम्-- 

“न हि हस्तिनि दृष्टेऽपि तत्पदेनानुमेष्यते ।? 

इत्यभिप्रयेण चोदयति--किम्थं तद्यनुमानपरिश्रम इति । 'धीर्हितवन्तर सूचनी! 

इत्यादिकः । परिहरति-यः खल्विति । वादीति सिध्यति । कुतशिद्भमनिमित्तादिति। 

यथोक्तम्-- “वणा एवावनुध्यन्ते' इति, ““भददशनाभावादभेददरनाच"' 

इति । संवेदनमप्यवजानीत इति । संवेदन निरयवराब्द विषयम्--^एकमिदं पदम्, 

इत्यादिकं सकटलोकसिद्धमप्यवजानौत इति अवजानीते तावत् , यत ॒एतत्सवेदनं 

न वचनमान्नम् , किं तु सम्यन्ञाने प्रमाणमेवेति दरिते संवेदनमिति । तत्र कारणं 

भ्रम एवेति च सिद्धमेव । भ्रमे च किश्चित्कारणमस्ति, किं नो पिदितेन 

तेनेव्युक्तम्-- कुतश्चिदिति | तं प्रव्यनुमानं साक्षिस्थानीयमुपन्यस्यत इति । 

यथार्थप्रत्यर्थिनोविवदे साक्षिभ्यो निर्णयः, एवमत्र वादिप्रतिवादिनोगगीरिति 

्रस्ययस्य वर्णसमुदायविषयतवे विरयवपदविषयत्वे च वणो वाचकाः स्फोट 

एव वाचक इति वा विवद ऽनुमानं साक्षित्वेनोपन्यस्तमिति । 

इति स्फोटसिदविभ्यास्यायां 

श्रयोददा;ः शोकः 



११२ गोपाङिकासहिता [चतुर्दशः शोकः] 

निर्डजुदधयो नैव पूर्वे वणां विरोषकाः । 
एकबुद्धाबुपारोहे कमाय्स्तमुपागतम् ॥ १४ ॥ 

भथापि स्यात्-पर्वे वणां मेत्तार इति, न; तदैवास्तमितोपरम्धि- 
त्वात्, सत्तामत्रेण चाभेदकल्वात्, सकरपद्धावाविशेषादेकपदप्रसङ्गात्; 

अपर प्रकारमाराङ्कष परिहरति--निरुद्् `" "शव्युक्तम् इति । चतुद॑शः 

श्लोकः निरुदभबुद्धय इति । शछोकव्यावत्यामाराङ्कमाह --अथापि स्यत् पूव 

वणो मेत्तार ईपि । अन्त्यवणस्येति सिथ्यति । एषा च पूर्वै वण विरेषकाः' इत्यस्य 
म्याद्या । अतः सकल्वर्णैविषयः सम्बन्धग्रहः, नान्त्यव्णमात्रविषयम् ; न च 

संस्काखद्रणेविषयः, किं तु वणसयुदायनिषयमेव सम्बन्धम्रहणमिंति । दूषयति-- 

नेति । कारणमाह--तदेवास्तमितेषरन्धित्वादिति । यद्। तेषामुपरभ्धिस्तदैवे- 

व्र; । एतच्च ननिरुद्धबुद्धयः' इत्यस्य न्यस्या । यद्प्यस्तमितेपटन्धि; 

तथापि वर्णास्तावत्सन्त्येव ; अतसतेषामन्त्यवणमेदकतभिति; तनाह-- सत्ता- 

मत्रेण चमेदकलादिति । त्रैव कारणमाह--सकरपद्वावाषिरोषांदकपयग्रसङ्गा- 
{५ ५५ दिति । सम्बन्धग्रहणे हयन्त्यबणस्य सत्तया विरोषणे द्वाम्याभिवेतरैरपि पिरेषण- 

। (अ 

प्रसङ्गात् सकलानां सद्धवस्याविशि्टत्वात् पञ्चाशतेऽपि बणौनामेकत साज्ञादि- 

मति सम्बन्धग्रहात् पश्चादपि वण।; संभूयैकं पदं स्युसियर्थः । ततश्च 

ध्रयक्षरं गोरिति पदम्? शृव्यादिलोकम्रसिद्धिवितेवः । एवं पूर्वार्धो व्याछ्यतः । 
[9 

सत्यमेवमेतत् ; अत एवाचर्यिः पक्षान्तर दरितम्-- 

(“अन्त्यृवणी च विज्ञाते सव॑संस्कारकारितिम् । 

स्मरणं योगपथेन सरवैष्वन्ये प्रचक्षते |, इति । 

१० (21011 £ प च्च, मरम, 



[चतुर्दशः शोकः] गोपाडिकासहिता ११३ 

सकरोपलम्भग्रभावितभावनाबी्जजन्मनि चरमे प्रयये स्यात् सहभावा- 

दविशेषकत्वम् ; तत्र तु क्रमादिभेदभरयस्तमयात् अस्तमितक्रमादिभेदानां 

च सामर््यांख्यापनात् यथाकथल्विदपि पुरःपरिगतरूपेभ्य एकोपरम्धि- 

प्रकाशिभ्यः स्यादथप्रयय इत्युक्तम् इति ॥ 

अत अह --सकरोपलम्भप्रमावितभावनात्रीजजन्मनीति । सकखानां वर्णानामुप- 

कम्भः प्रभवितानि यानि भावनाबीजानि तेभ्यो जन्म यस्य तस्मिनिति । चरमे 

प्रत्यय इति । केवटस्मरणखूप हति । स्यात् सभवेत् । सहमवाद्विरेषकत्वमिति । 

सषहभावात् पूर्वेषामन्त्यवर्णविंदोषकसरं ग्युलत्तो विवक्षितमित्य्थः । अस्तु सम्प्रति- 

पत्तिरेवोत्तरमिति चेत् तत्राह- तत्र विति । स्मरृतिसमारूढा व्ण वाचका 

इत्यस्मिन् पक्ष इत्यथः । इत्युक्तमिव्यनेनान्वयः । क्रमादिभेदप्रव्यस्तमयादिति । 

चमे विज्ञाने क्रमादीनां मेदानां प्रव्यस्तमयात् । आदिराब्देन साहित्यान्यू- 

नत्वादेरुपादानम् । सत्यमस्तु क्रमादिविरषाणां तत्र प्रत्यस्तमयः, ततः किमि- 

व्याह ---अस्तमितक्रमादिभेदानां च सामर्ध्याख्यापनादिति । अस्तमिताः क्रमादि- 

मेदा येषामिति विग्रहः । समार्ध्याख्यापनात् , साम्यं वाच्यवाचकयोः राक्तेः, 

तस्य॒ अख्यापनात् ज्ञापनाभावादित्य्थः । च्द्धो हि विशिष्टक्रमादिभेदानामेव 

व्णोनां सामथ्यै बारायाचष्टे, न जातु तद्रहितानामिति । यथोक्तम्-- 

‹१्यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने ।'' इति | 

सन्तु ्रमादिविरिष्टा एव वणी वाचकाः -। समथ्यख्यापनादिति 

आघ््यापनादिति वा छेदः । बृद्धो हि विशिष्टक्रमािभिदानां सामर्थ्यमाखूयाति ; 

१४ 0111116 ब्रीज. मूलम् ३. ` प्रतिभासिभ्यः. मूलम् . 
२, तक्रमादि. मूलम्. 
(--15 



१९१४ स्फोटतिद्धिः [चतुर्दशः शोकः 

{~ क तत्तु त्रयास्तमिनक्रमादिभेदानामाख्यापयितन्यम् , न विरिष्टानाम ; सम्बन्धम्रहश्च 

तेषमिवस्तु ; चरमज्ञानवरतिनां समथ्यस्वीकारादिति णिजभिप्रायः । को 

दोषः अत आह-- यथाकथश्चिदपि पुरःपरिगतरूपेम्य इति । एक- 

वक्तृत्वादिविपर्ययेऽपि पुरः चरमविज्ञानस्य पूर्वक्षण परितं रूपं येषामिति 

विग्रहः । एकोपठन्धिप्रकारिम्य इति सुगमम् । स्यादथप्रत्यय इति । 

प्रसञ्येतार्थप्रत्यय इति । इ्युक्ताभेति । पूर्वोपरन्धिभेदेऽपि भवेत्" इत्यत्र | 

एवमुत्तरा्धौ व्याख्यातः । एकस्यां बुद्धौ वणानामुपारेदे करमादिविशेषण- 

मस्तमुपागतमिति ॥ 

इति स्फोटसिद्धिभ्याख्यायां 

चतुर्दराः शकः 
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न प्रयंयः स्यादेकत्वे प्रयोक्तुरविभाविते । 

न च तस्य परिक्ञानमकस्मादवकल्पते ॥ १५ ॥ 

इदं चेष वर्णवादी प्रष्टव्यः- किमियमनानप्रयोक्तृकतार्थज्ञानाङ्गम्, 

^“ प्रत्येकं दूषिताः पक्षाः पुरस्ताद्र्णैवादिनाम् । 

इदानी तेषु सर्वषु सम दूषणमुच्यते ॥ *' इत्यमिप्रयणाह-- 

न प्रयय .----उपारोदात् इति । न प्रत्ययः स्यादिति पञ्चदशाः छोकः । 

विकल्पमन्तमाव्यास्य छोकस्य प्रवृत्तिरेति ददरायन्नाह--इदं चैष वणेवादी 

रव्य इति । सर्वपक्षसाघारण्ये दर्शयतोक्तमेप व्णवादीति । इदंशब्दनिर्दिष्टमेव 

द् रीयति--किमियमनानाप्रयाक्तृकताथज्ञानाङ्गं न वेतीति । नाना भिनाः 

प्रयोक्तारो येषां वर्णोनां ते नानाप्रयोक्तृका, तेषां भावो नानाग्रयोक्तृकता 

तद भावस्त्वनानाग्रयोक्तृकता । अथवा नजा नानाराब्देन सम्बन्धः, अनानामूतः 

एकः कतौ येषां तेषां भव्रोऽनानाप्रयोक्तृकता एककतृकतेति यावत् । 

अर्थज्ञानाङ्गमिति । अथंज्ञानस्य कारणे वणाः, वक्त्रेकत्े तदुपकारकमङ्खम् । 

यथोक्तम्--- 

४८ 4 ४ ( = न्ध ( ११ (> 

प्रधान फरत्तम्बान्ध तत्सम्बन्भ्यङ्खमष्यत |. इत । 

(निनि 

येयमंनानाप्रयोक्त॒कता सा किमधज्ञान प्रदयज्गम्, न वा तदङ्गमिति । इतिराब्द 

इदंशब्देनानुसन्धातन्यः । तत्र तावत् द्वितीयपक्षदूषणे छोकाभिग्रेत 

पुरस्कुर्वनाह - तत्रानङ्गत्व॒ इति ¦ तयोरनङ्गतवाङ्गत्वयोमेध्ये यदनङ्गत्व 

तस्मिनाश्रीयमाण इव्यर्थः । वक्तृमेदेऽपि , तत्स्यादिति ।  नानावक्तृतवे 

सत्यपि वर्णीम्योऽर्थज्ञानं स्यादिवलय्थः । अस्तु को दोष, अत 

आह- नै चेष्यत इति । न च वक्तृमेदेऽधैज्ञानं वणैवादि- 
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न वेति । तत्रानङ्गत्वे वक्तृभेदेऽपि तत्स्यात्; न चेष्यते, श्श्यते 
वा । एवं धक्तम् - 

तेषां तु गुणमूतानामथप्रल्यायनं प्रति । 

सारिलयमेककतादि क्रमश्चापि विवक्षितः ॥ 

वंकत्रेकत्वनिमित्ते च क्रमे सति नियामकम् । 
प्रयुञ्जानस्य यत्पूव वृद्धेभ्यः क्रमदर्शनम् ॥ 

यौगपद्यं त्वशक्यत्वान्नं च तेषामिहाभितम् । 

कतैमेदश्व तत्र स्यान्न चैवं टश्यतेऽभिधा ॥ ' इति । 

भिरपीष्यत इति । दृश्यते वेति । वारब्देन नज आकषः । 

घक्त॒मेदे वर्णेभ्यो ऽथज्ञाने न वा दृश्यत इति । कुत इत्यपेक्षायामाह-- एवं 

युक्तमिति । वातिक इति सिध्यति । वार्तिकत्रयमुपादत्त- तेषां वित्यादिना । 

(“यावन्तो यादाः इव्यतीतं वार्तिकम् । तत्र पुनः कीटानां सामर्थ्य 

षृष्ठ॒तददोयति- तेषामिति । गुणभूता ह्यर्थप्र्यायने वणाः, दरौनस्य 

परार्थत्वादिति न्यायात् । तेनेषां साहिव्यमेकवक्तृत्वमादिशब्दोपात्तं चान्यूनान- 

धिकत्वं क्रमविरोष इति सर्वं॑विदोषणं विवक्षितं पश्वेकत्वादिवदिति । किं 

पुनः क्रमविवक्षायां तद्विरेषे वा प्रमाणे तददयति-- वक्त्रकत्वनिमित्त इति । 

वक्तुरेकत्वं॑निमित्तं यस्येति बहुत्रीहिः । वक्त्रेकत्वेन चैकान्तादिति वा पाठः । 

न॒ द्येको वक्ता युगपदनेकव्णोश्वारणक्षम इत्यवदयभावी तावत् क्रमः । 

सच य एव बृद्धव्यवहारटृष्टः स एव नियम्यते, तस्यैवार्थप्रतीतावङ्गत्वावगमा- 

दिति । ननु साद्य क्रमश्चोभये परस्परविरुद्धम्, अतः सािव्यसिद्धभर् 

यौगपद्यमाश्रीयतामत आह--यौगपधं तिति । सत्यमेवमेतत् । यौगप 

१, कर्लेकत्वे, चो. मुद्रिते, २, नैव. मूलम्. 
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अङ्गत्वे तु ज्ञापकातुप्रवेशान्नानवधारितोथभ्रतीतिसिद्धौ हेतुः । दश्यते च 

व्यवहिततिरोदहितोदीरितेभ्यो वर्णैभ्योऽथेज्ञानम्; न च व्यवहिततिरोहित- 

त्वराक्यमि्युक्तम्-- 

(“समुदायोऽपि तेभ्योऽन्यो बवारणीयोऽनया दिशा ।'› इति । 

दाक्यत्वे वा कर्तृभेदः स्यादित्याह--कतैभेदश्च तत्न स्यादिति । ततः को 

दोषः अत आह--न चैवं दरयतेऽभिधेति । एकस्तावद्वहून् वर्णान् 

युगपदुचारयितु न रक्तः; बहुषु तूचारयत्ु स एव दोषः बह्ुप्रयुक्तत्वमेव 

दोषः+ एककलैकतस्यार्थज्ञानाङ्गत्वात् ; अतोऽङ्गवैकल्यादेवाभिधा न दर्यते 

इति । इदानीं प्रथमे पक्षं छोकव्याख्यया दूषयति--अङ्गत्वे विति । 

अनानाप्रयोक्तृकताया इति सिध्यति । ज्ञापकानुप्रवेरादिति । ज्ञापकेष्वनुप्रव- 

रादिति विग्रहः ; ज्ञापकवर्गान्तभूतत्वादिव्यथेः । नानवधासतिाथभ्रतीतिसिद्धौ 

हेतुरिति । अनवधारिता अनानाप्रयोक्तृकतेति सिध्यति ! पुंलिङ्गपठे व्वनाना- 

प्रयेक्तृकताज्ञापकदेतुरिति विशेष्ये सिध्यति । अथेप्रतीतेः सिद्धौ निष्पत्तौ 

हेतुरङ्गमिति । नेयमर्थसिद्रौ हेतुः, अनवधारितत्वात; अतो व्यापक- 

विरुद्धोधटम्ध्या व्याप्यस्य ज्ञापकत्वस्यापि निवृत्तेरथसिद्धावहेतुत्वम् । अनेन 

च॒ भन प्रत्ययः स्यादेकले प्रयोक्तुरविभाविते ।” इत्येतद्याख्यातम् । 

अत एवावधार्यतामेषेति चेत्, अत आह-- दृस्यते चेति । वर्णेम्योऽथ्ञानमिति 

सम्बन्धः । कथमूतेम्यः १ अत उक्तम् --व्यवहिततिरोहितोदीरितेम्य 

इति । व्यवहितेन तिरोहितेन वा ` वक्त्रोदीरतेम्य उन्चरितेम्य 

१. नानावधारितोऽ्थ. मृलम्. 
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योरकस्मादेकत्वज्ञानं व॑क्त्रोः सेभवति; संभवति हि स्वरसादर्ये निरन्तते- 

इति । व्यवहितः कुञ्यादिना विदूरवर्तीं । ति्ोहतोऽन्धस्य 

समीपस्थितस्तमसा, अनन्धस्य पिदाचादयो वा तिरस्करणीतियानिरोहिता 

इति । भन च तस्य पारज्ञानमकस्मादवकल्पत |" इत्येतद्रयाचष्टे---न च 

व्यवहिततिरोहितयोरिंति । अकस्माद्धतुं विनेत्यथः । एकत्वज्ञान वक्रः 

संमवरतीति ¦ व्यवहिततिरोदहितयोवक्त्रो्थदेकत्वे तद्विषये श्रोतुर्ञानम् अकस्मा- 

दुत्पत्तु न संभवतीति योजना । तिरोहितङब्दस्य वा पूर्वनिपातः । ननु 

तिरोहितादिप्रयुक्तेम्यो ऽथप्रत्यय उदेति वा न वा? यद्यदेति, ततो वक्तुरेकत्व 

श्रोत्रा निश्चिनम् ; अथ नोदति, अनो नानावक्तृकतेति निश्चयः, वक्तु- 

रेकार्थप्रत्ययैक्रल्न एवार्थ्रव्ययद शनात् । न च ज्ञापकानुप्रवेशः; तस्य ज्ञापकौ 

तु नेरन्तर्थस्वरविरोषै; तयेोरुत्पाद कः वक्त्रेकत्वम् ; तदज्ञातमेव नैरन्तर्थखर- 

विरोष।वुत्पाद्यति ; एकत्र वक्तरि प्रयुञ्ञाने हि नैरन्त्यखरविरोषवरोन 

कोऽपि नामातिशयविरोषः सवैखसंवे्यः प्रकाशते, य कपदबुद्धिगो चश्तां 

प्रतिपद्यन्ते वणौ इत्याशङ्कधाह -- संभवति हि स्वरसाद्द्ये निरन्तरोच्चारणे 

वक्तृभेदेऽपि कल्कर्टश्चनौ चार्थज्ञानमिति । , संभवति हि व्यवधाने 

तिरोधने च वक्तृमेदेऽप्यथज्ञानमित्यन्वयोपस्कारौ । ननु नैरन्तर्स्वरविराषार्थ 

वक्त्रे कत्वमर्य॑त ह्युक्तम् ; अत॒ उक्तम्--स्वरसाददेये निरन्तसेच्चारण इति । 

स्वरसाद्दये निरन्तरोचारणे च सतीव्यधः । स्वरसादृश्यनिरन्तरोच्चारण 

इति पठे समाहारहन्द्रः । अत्यन्तविलक्षणा हि वक्तारः 

संभूयात्यन्तसद्रस्वरा भूत्वा वणानां तद्रप्यमारोपयन्त एकवक्तृप्रयुक्त- 

१. वक्तुः. मूलम्. ३. कल्शब्दश्रेतो वार्थ. मूलम्. 
२. -रेकत्व एवाथ, ख. 
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चारणे वक्तृभदेऽपि कलकरुश्ब्दश्रुतो चाथज्ञानम्; कस्तत्र वक्तु- 
रेकत्वनानातवे विवेक्तुं क्षमः ? न च ध्वनिमात्रश्रवणं तत्र, 

वणैपदवाक्यपरिच्छेदानामपि केषांचिद्बुद्धाबुपारोदात् इति ॥ 

वर्णव्स्वरविरोषनेरन्तयाम्यामयंत्रत्ययं श्रोतृणासुत्ादयन्तः कथमिवाश्चर्यभाजनं 

नाम स्युरिति । करकटश्रुतो चेति । सभवत्यभज्ञानमिव्यन्वयः । ततः 

किमिव्याह---कस्तत्र वक्तुरेकत्वनानात्व विवेक्तुं क्षम इति | कः श्रोता 

तत्र॒ व्यवघानतिराधानयोः क्के च वक्तुरेकत्वनानाव्च एकत्वं नानात्व 

च परस्परतो विवेक्तुं रक्रोति? न काञ्पीत्यथः । न हि 

प्रत्यक्चतस्ते दृश्येते ; न चानुमातु सक्यते, एकप्रतिबद्धलिङ्गाभावात् ; 

न॒ चाथोपत्तितः, अन्यथानुपपबमानस्यादरानात् ; न च दाब्दः, 

तस्यादर्शनात् ; न चोपमानम् , तस्य साद्र्यादन्यत्रासतम्भवात् । 

ननु ध्वनिमात्रे कलकले श्रूयते, न वणा एव परैच्छियन्ते ; 

कुतः पदानि, कुतस्तरां वाक्यानि, कुतस्तमां तेम्योऽथप्रत्यय इत्यत आह-- 

नच ध्वनिमात्रश्रवणे तत्रेति । कर्कट इव्यथः । न हि कलकले 

सर्वेषामेव श्रोतणां ध्वनिमात्रश्रवणमेवस्तीति नियमः समस्तीव्यथः । कुत 

इत्यत्राद-- व्णीपदवबाक्यपच्च्छिदानामपि केषाश्चिदबुद्धाबुपारोह्ादिति । केषा- 

चिच्छोतृणां बुद्धौ वर्ण॑परच्छिदस्य पदपच्छिदस्य वाक्यपरिच्छदस्ये 

चेपारोहात् तदनुगुणकायवचनचेष्टानुमानादुपारोहनिश्वयादिति । बुद्धि्ञोनं 

तस्या विषये प्रकाराजननं परिच्छेद इति ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां , 

पश्चदशः शकः 
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सम्बन्धज्ञानसमये ज्ञायते न नियोगतः । 

तिरोहितव्यवहितप्रयुक्तो वक्तुरेकता ॥ १६ ॥ 

आन्रृतविद्रवर्तिवक्तृभरयुक्तेष्वपि वर्णेष्वविदुषे विद्रानर्थमाचष्टे; न 

च तत्र वक्तुरेकतामाश्रयति प्रतिपदकः, नापि तदनुपात्तां प्रतिपा 

पूरव वक्त्रेकत्वस्याङ्गस््रमम्युपगभ्य कथा वृत्ता, सश््रयङ्गस्रेऽपि न 

प्रमाणमित्याह -- सम्बन्धनज्ञान ..-- इत्युक्तम् रति । सम्बन्धज्ञानसमय इतिं 

षोडराः शोकः । सम्बन्धज्ञानसमये सम्बन्धं प्रतिप्यमानेन नियोगतो 

नियमेन न ज्ञायते वक्तुरेकतेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । कथपित्यांह-- 

£ तितेहितन्यवहितप्रयुक्तो वक्तुरेकता ।› इति । न ज्ञायत इत्यनुषङ्कः । 

कारिकां न्याचष्टे--आबृतविदूरवर्तिवक्तृ्रयुक्तेष्वपि वर्णेष्विति । आवृतेन 

तिरोहितेन विदूरवर्तिना स्यवहितापरनामधेयेन वक्ता प्रयुक्तेष्वपि वर्णीषु 

सत्छिव्यथंः । एवं तिरोहितन्यवहितप्रयुक्ताविति व्याख्यातम् । सम्बन्धज्ञान- 

समय इव्येतव्याचषटे --अविदुषे विद्वानथैमाचष्ट इति । अत्र च तिरोहित- 

व्यवहितोदीरणानन प्रवयक्षावगतं वक्तुरेकत्वमिति सूचितम् । न चानुमानाव- 

गम्यत्वम् , व्याप्त्यभावात् । तदुक्तम्--^सम्भवति हि स्वरसाद्द्ये निरन्तरो- 

च्रारणे' इति । अत एवानर्थापत्तिगम्यत्वम् ; न चोपमानगम्यत्वम् , तस्य 

साद्रयमात्रविषयत्वात् इति । न चप्यागमगम्यत्वमप्यस्तीति दरौयन् शक्ञायते 

न॒ नियोगतो वक्तुरेकता' इव्येतब्याचष्टे--न च तत्र॒ वक्तुरेकतामाश्रयति 

प्रतिपादक इति । इदमाकूतम्--यदा हि तिरोधाने व्यवधाने वा किञ्चिद्राक्य- 

मु्वरति, तत्राविद्रान् बाः कश्चन विद्रे प्रच्छति --आयुष्मन् किमेतदु- 

स्तिमिति । ततो मिद्रानाह ‹ वाक्यम् › इति । तत इतरः पृच्छति ° कि पुन- 
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स्वयमेव प्रतिपद्यते, यथोपलन्धस्य सम्बन्धाख्यानात्; वक्तुरेकताया 
निमित्तमन्तरेण प्रतिपत्तुमविभवादित्युक्तम् ॥ 

वक्यं नामः इति । ततोऽन्यो वक्ष्यति --्सहत्याथममिदधति पदानि वाक्यम्! 
इति । ततः पूवैः प्रच्छति किं पुनः प्रदं नाम › इति । तत उत्तरो बदेत्-- 

'्यावन्ते यादरा ये च यदथैप्रतिपादने | 
वणौ; प्रज्ञातप्तामभ्योस्ते तथेवः' सन्त एकं पदम् इति । 

ननु वर्णसमुदायस्य पदत्वे कथमेतावतां पदत्वमिति निर्णयः सेत्स्यति - इति 

पृष्टे तिद्नविदुषे क्रमादिसप्तकमेवोपायतयाचष्टे, न वक्तुरेकत्वम् । यथोक्तम्--- 

("्पद्ावधारणापायान् बह्रनिच्छन्ति सूरयः । 

क्रमन्यूनातिर््ततस्वखाक्यस्म्रतिश्चुतीः ॥ '› इति । 

पुनश्च धकः पदाथः वाक्यार्थश्च" इति पृष्ठः पदार्थं वाक्यार्थं चाचष्ट, न पुनस्त- 

दोपयिकपदावध्वारणाय वक्तुरेकत्वमाश्रयतीति । यदपि सम्बन्धस्य वक्त्रा प्रयोक्तु- 

रेकत्वं नोपात्तं पदावध।रणोपायरतया, तथापि श्रोपेवान्यथानुपपच्या वक्त्रेकत्वमध्यु- 

पादास्यते ““साहिव्यमकवक्त्रादि' इति न्यायादित्यत आह-नापि तदनुपत्तां 

प्रतिपाद्यः स्वयमव प्रतिपद्यत इति । प्रतिपादकरेनानुपात्तामेव वक्तुरेकतां प्रति- 

पाद्यः स्वयमेव वाङ; व्रतिपादकोपादानमन्तरणेव पदावधारणोपायतया न प्रति- 

पयत इत्यर्थः । न च तत्र वक्तुरेकतामाश्रयति प्रतिपादक इत्यत्र कारणमाह 

-यथोपङन्धस्य सम्बन्धाख्यानादिति । बद्धेन पूर्वबरद्धेम्यो यादं पदमुपठन्बम् , 

तस्यार्थन सम्बन्धः प्रतिपादकेनाख्यायते, न ततोऽन्याद्ररास्य । न च तत्न 

वक्तुरेकता ब्ृद्धैरभ्रिता, न च स्वये प्रतिपन्नेति यथोपल्न्धस्यैव सम्बन्धाष्यान- 

सम्भवादिव्य्धः । नापि तदनुपात्तां प्रतिपा्यः स्वयमेव प्रतिपचत इत्यत्रापि 

कारणमाह--वक्तुरेकताया यन्निमित्त प्रतिपादकं प्रमाणं तदन्तरेण वक्तुरेकता- 

मथज्ञाना्गतथा प्रतिपत्तुं स्वयं प्रतिप्रा्यस्याविभवात्, अराक्तेसियिथेः । कय- 

मित्याह --इल्युक्तमिति । पूर्वस्मिनेव छक उक्तिः ॥ 

इति स्फोटसिद्िन्याख्यायां षोडराः शोकः 

(-16 
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तस्मात्-- 

आनद्ध वक्तुरेकत्वे वक्त॒मेद् निरुद्भवा । 

संस्कारादावभिन्नेऽपि धीर्हैत्वन्तर सूचनी ॥ १७ ॥ 

तदित्थं सम्बन्धकाठेऽनाश्रयणात् प्रल्यकाठे चानावेदनात् अनङ्गे 
-~-~~-+~~~----~------~-~---~~--~~ ---~-~~--~----- ~~~ ---------~-~~-------------~-~-- 

अस्त्वेवं भवतस्तु किमायातम् । अत आह--तस्मात्"अनुपरुग्धैः 

€्ति । पृवंश्ोकोक्तमुत्तरत्र हेतूकरोेति-- तस्मादिति । अनङ्ग इति 

सप्तदशः छेकः । तस्मादनङ्ग इयवान्वयः । तस्मादनङ्ग इव्येतद्याचष्टे-- 

तदित्थं सम्बन्धकाटेऽनाश्रयणात् प्रययकटे चानावेदन।दनङ्ग इति । 

तदित्थमिलको निर्दरः । तेनानेन प्रकरेणेद्थः । तदेवमुक्तेन प्रकारेण 

सम्बन्धकाठे सम्बन्धास्यानकाठे प्रतिपादकेनानाश्रयणात् प्रल्ययकाठे च 
{~ (~ [क 

सम्बन्धसंवेदनकाठे च प्रतिपाचेनानवेदनादिति तस्मादिव्यस्य व्याख्या । ननु 

तस्मादिव्यनेन पूवश्ोकोक्तोऽरथो निर्देष्टन्यः । पू्वैश्छोके च प्रतिपायेनानवेदना- 

दिति चोक्तम् । एव द्युक्तम्- 
ह = । 

‹ सम्बन्धज्ञानसम्ये ज्ञायते न नियोगतः" । इति । 

सत्यमेवमेतत् । विवरणे तक्तं प्रतिपादकेनानाश्रयणम् (न च तत्रे वक्तुरेकतामा- 

श्रयति प्रतिपादकः इति । अतः शछोकेऽपि श्रुयथाम्यामुभयमुक्तमिव्यदोषः । 

अथवेह सम्बन्धकाटेऽनाश्रयणात् प्रव्ययकाछे चानवेदनादिति दनात् 

पूवेत्रापि सम्बन्धज्ञानसमय इति सम्बन्धसमये ज्ञानसमये चेति विग्रह उनीयते । 

ज्ञायत इल्ेतदपिं स्मरणाकुभवयोः साधारणे वचनम् ; सम्बन्धकाठे जसख्यात्रा 

घक्तुरेकता न स्मयते नाश्रीयत इति यावत्; प्रतिपाद्येन च वक्तुरेकता 

प्रल्ययकटे न।नुभूयत५इति । अन्ग ॒शइव्येतदेव साध्यमिति दर्शयतेक्तम्-- 
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वक्तरेकत्वे वक्तृभेदेऽपि वंोपिरन्धिसंस्कारायविशेषादुसतुमद्य्थज्ञानम् ; 

अनुत्पद्यमानं तु निमित्तान्तराधीनजन्मानमात्मानमावदयति । न चैष 
निमित्तान्तरेऽपि तुल्यः प्रसङ्गः, तस्य भिन्नवक्तृप्रयोगे स्फोटस्यानुपटम्ैः ॥ 

अनङ्खै धक्तुरेकत्वे इति । ‹ वक्तृभद निरुद्रवा' इव्युद्धवप्रतिषधः तस्प्रातै 

सव्यामबोपपद्यत इति प्राप्तिं तवदाह--वक्तृमदेऽपि वर्णोपरुन्धिसस्काराय- 

विदाषादुत्पत्तमहत्य्थज्ञानमिति । छाके संस्कारग्रहणेनेव श्रज्गप्राहिकया तद्धेतु- 

रुपर्न्धिरप्युपात्तति दर्शितम्---वर्णोपरन्धिसंस्कारति । काचत्त॒॒वर्णोपरन्धि- 

ग्रहण नस्तव । संस्कार उभयविधोऽपि । आदिराब्दन चिलबुद्धिस्छरण 

च क्रमादि च गृह्यत इति वेदितव्यम् । उत्पत्तमहत्यथज्ञानमिति । कारण. 

पोष्कल्याद्भवन्मत इति भावः । एवं प्रा्षिं दरायित्वा निषधमनुसन्धत्ते -- 

अनुत्प्यमान लिति । अथज्ञानमिति सिध्यति । निमित्तान्तराधीनजन्मान- 

मात्मानमावेदयतीति । अनेन ‹ घार्हेत्वन्तरसू चनी ̀  इद्यत्रात्मन इव्युपस्कारः ; 

अथेश्च विषय इति व्याख्यातम् । क्रचित्पुनरहदिति रात्रन्ततया पठ्यत, 

अनुत्पद्यमानमित्यत्र तुरशाब्दश्च नास्ति; तत्रेकम्रन्थता छोकवदव द्रष्टव्या | 

ननु “' यत्रोभयोः समो दोषः ? इति न्यायाद चो्मेतदिति चोद परिहरनाद-- 

न चैष निमित्तान्तरेऽपि तुल्यः प्रसङ्ग इति । अनङ्ग वक्तुरेकः्व इत्यादिकः । 

कारणमाह- तस्य भिननवक्तृप्रयोगे स्फाटस्यानुपग्धरिति । तस्येति 

निमित्तान्तरस्येति । हेत्वन्तररब्देन निमित्तान्तरशब्देन वा कि वितव्रक्षितमित्यत 

उक्तम्-स्फोटस्येति | अथवा तस्येति प्रकृतत्वादथतश्च स्फोटवादिनो निर्दर 

इति तस्य मत इत्यथः ॥ 

इति स्फाटसिद्धिन्याख्यायां सक्नदश शोकः 

१. 0111160 वर्णोपख्न्धि- क 4 स्मरं. रव, 
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नन्वथाभिन्यक्ताविव शब्दाभिव्यक्तावपि तुल्यः प्रसङ्गः सवैः । 

तदुक्तम्-- 

““यस्यानवयवः स्फोयो व्यज्यते वणेबुद्धिभिः । 
सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवानेन विमुच्यते ॥"" 

एदतेव विबरृणोति--नन्वथौभिन्यक्ताविव ` - ` `“ नानात्वदोषः इति । 
८ न॒ चैष निमित्तान्तरेऽपि तुल्यः प्रसङ्घः इत्युक्तम्; तत्र यथा 

तुल्यत्वाराङ्का भवति, तथा दरदयनाह । यावान् प्रसङ्गोऽथाभिव्यक्तौ वर्णेषु 

स्फोटवादिना दरतः, स सर्वो ध्वनिषु तद्रदव स्फाटामिन्यक्तावपि 

तुल्यः प्रसङ्ग इत्यथः । कथभित्यपेक्षायामाह-- तदुक्तमिति । वार्तिककारेणैन । 

वार्विकमुपादत्ते--यस्यानवयव इतिं । प्रसङ्गः सवै इति : न कंवलमनङ्खं 

वक्तुरे कत्व इति, किन्तु पूर्वोक्तः सर्वोऽरपीत्यथैः । यचच वणौनामथप्रव्यायने 

प्रत्येकाराक्तेः संहतानामप्यशक्तिरिति चोधम् , तत्सर्वं स्फोटवादिनोऽपि ध्वनीनां 

वणोनां वा॒तदभिव्यक्तो तुल्यमेवेत्याह - यस्यति । “'व्ण॑ग्रहणमनास्थयोक्तम् , 

भ्वनीनामेवाभिग्यञ्जकत्वस्य परैरिष्टत्वात् '" इति रलताकरे व्याख्या । ८“ अपि 

च स्फोटवादिनोऽपि पूवपतरवर्णबुद्धिजननदारेण घ्वनिभिः स्फोटोऽमिष्यञ्यत 

इति मतम् ; अतस्तस्यापि तुल्याऽयं पर्यनुयोगः । कः १ प्रव्येकमनभिव्यक्तो 

मिकितानामप्यनमिव्यञ्नकत्वमिति । यश्चोभयेर्दोषिः न तमेकः पर्थनुयोञ्यो 

भवतीत्याह-- यस्यति! । एवं कारिकायां व्याल्या । तुस्यत्वमेव दशित- 

मनन्तरेण वार्तिकद्रयेन-- 

“तत्रापि प्रतिवर्णं हिं पदस्फोटो न गम्यते | 
न चावयवदो व्यक्तेस्तदभावान चात्र धीः ॥ 

१. इत्युक्तम. मूलम्. २. नैव तेन. मूलम्. 
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अत्रोच्यते- 
प्रयत्नभेदतो भिन्ना ष्वनयोऽस्य प्रकाशकाः । 

प्रत्येकमनुपाख्येयन्ञानतद्धावनाक्रमात् ॥ १८ ॥ 

न तौवत्केवस्ये योगपय्ेऽभिमतालुपूर्व्यमेदे वक््वभेदे वाविरशेषा- 

प्रत्येक चाप्यराक्तानां समुदायेऽप्यराक्तता । 

तत्र यः परिहारस्ते स नोऽत्रापि भविष्यति ॥' इति । 

अस्ति तावदेष प्रसङ्घः--कतंमेदे स्फोटाभिव्याक्तेरापद्यत इति पूरवपूर्वैवणेपद- 

विपयोसक्रमेण ध्वनिभिः स्फोटाभिव्यक्तिमेवासात्रिच्छति । वक्तुमेदेऽपि पृववणै- 

श्रमफम्परा कमोचारणेऽप्यविरिषटैवेति । तथन्यऽपि दोषाः क्रथवेपरीत्यादि- 

विषया द्रष्टव्याः । यदयप्युत्तरस्मिन् वार्तिकद्वये प्रव्येकाराक्तौ समुदागेऽप्य- 

दाक्तिरिति चोचं तुल्यमिद्युच्यते, तथापि “° यस्यानवयवः स्फाटः इति 

वातिकं सप्रसङ्कसाधारणमेवेत्यमिप्रायः । अत्रोच्यत इति परिहारत्वेन 

शकोऽवतारितिः । 

प्रयज्ञभेदत इत्यष्टादश: छोकः । शोकस्य हेतु विवक्षन् प्रतिज्ञामुप- 

स्करोति --न तावदिति । पभनुयेगतुल्यता प्रथमे परिहेयते, परस्ता्साघा- 

रणो दोषः परिहिरिम्यते इति तवच्छब्देन दरयति । कैवल्य इति । एकैको- 

चारण इत्यर्थः ¡ यौगपद्य इति । समुदाय इत्यथः । अभमिमातानुपूव्यमेद इति । 

यस्तु क्रमनियनोऽमिमतः, तदन्यथाव्व इति । वक्तृभेद् इति । भिनवक्तृते | 

अविरेष्रादिति । वर्णानामविरोषादिति । अथामिव्यक्ताविव राब्दाभिन्यक्तावपि 

तुल्यः प्रसङ्ग इति । यथा दयकैकाक्षरविज्ञाने नां उपरम्यत इति वणवादिनं 

्रसयुच्यते, नेवमेकैकाक्षरविज्ञानेन स्फोटोऽभिग्यज्यत्त इति स्फोटवादिनं प्रति वक्तु 
"~ “~------~-~-~--------------~----------------~-------------- सीकर 

१. नैतत् सारम् , यतः. मूलम् | ३. 79114 वक्तृभेदै, मूलम्. 
२. खट, मलम् 
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दथीभिव्यक्ताविव शब्दाभिव्यक्ताविपि तुल्यः प्रसङ्गः । तथा हि-- 
सवैत्र॒ शब्दसमुत्थापकप्रयलनिरूपणचित्तवृत्याध्यक्षमुपरभ्य॑मानरूपमभेदाः 

प्रयताः सखात्मन्यायतमनाः स्वभावभेदहेतुतयाध्वनीन् व्यार्व॑तयन्ति, 

दाक्यम् । न चा्षर्यतिरिक्तोऽस्ि समुदायो नाम--हृव्येतदपि न वक्तु 

(नैयुक्तम् । एवमभिमतानुपूव्यमेद इव्येतदपि । वक्तृभेदे च इव्येतदपरि न तुल्य- 

तया वक्तव्यम् । अत्र हेतुः छोक इत्याह--तथा दहीति। कचिन्त तत्सारं 

यतः) इति शकमवताये भन खलु कैवल्यः इति प्राठः । अत्र नैत्सार- 

मिदययस्य व्याख्याने न खल्वियादि, यत इत्यस्य व्याख्या तथा हीति योजना । 

सर्वत्रेति । वणेवादिपक्षे स्फोटवादिपक्षे चेलधैः । अथ वा सवत्र सर्वषु 

देरोषु काठे वा | अथवा सर्वेषु पुरुषेषु सवत्र राब्दोचारण वा । अथवा कैवल्ये 

योगप्यऽमिमतानुपून्यभेदे कलैमेदे च सवत्रेव्यथः । प्रयता ध्वनीन् व्यावर्तयन्ती - 

लन्वयः । भिन्दन्तीलयथः .। अष्यक्मुपटम्यमानरूपमेदा इति । अध्यक्षमित्युप- 

छम्भक्रियाविशोषणम् । अक्षं ॒चात्र मन एवामिप्रेतमिति दरयतोक्तम--रब्द्- 

समुत्थापकप्रयल्लनिरूपणचित्तवृच्यति । शब्दस्य समुत्थाप्रको यः प्रयलञः 

तन्निरूपणास्िका या चित्तस्य वृत्तिस्तयेति । प्रयत्रखरूपनिरूपणचित्तवृच्या 

तद्वेदोऽपि गद्यत इति दर्दीतम्- प्रयन्ननिरूपणेति । कथं पुना रूपभेदः, 

तदक्चितम्--रशब्दसमुत्थापकेति । प्रयततस्य पुनः फिं कारणम् , कश्च मनसा 

सनिकषः, तदरितम्--स्वात्मन्यायतमानाः स्वभावमेदहेतुतयेति । स्वस्यत्मनो 

मावमेदोऽभिप्रायमेदः इच्छाविरेषः स एव हेतुर्येषां प्रयत्नानां तेषां मावः सा 

तया । स्वात्मन्यायतमानाः स्वात्म्यन्यायत्ता मवन्तः स्वाताधीना इत्यथः । 

आत्मसमवायिनी दहच्छा, सा स्वाश्रय एवात्मनि प्रयत्न प्रसूते $ गुणश्च गुणि- 
मी 

१. (0प+१६व अपि. मूलम्. २. गष्यमाण. मूलम्, 
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ततो नियतनादनिबन्धनोपव्यञ्जनाः न सर्वत्र शब्दभेदाः प्रकान्ते । 

परतन्त्र इति गुणल्वास््रयन्नस्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धो दरितो वेदितम्यः | 

अथवा प्रथन्नस्य पुनः किं कारणम् ; अत उक्तम्- स्वात्मन्यायतमाना इति । 

प्रयतेस।दने नास्य परपेक्षलधः । कथं पुनयुणिभूते स्वासन्यायत्तेति चेत्, 

अत उक्तम्---खभावहेतुतयेति । स्वानो यः स्वीयो भावः क्रिया वाभिप्रायो 

बेच्छात्ा तस्य हेतुतया हेतुत्वादिति पूववत् । अथवा प्रयन्नानां ध्वनिव्यावतै- 

कते को हेतुः अत उक्तम्--स्वात्मन्यायतमान। इति । प्रयतता; खट स्वात्मनि 

स्वरूप एवायतमानाः, नान्यपरतन्त्रा इव्यथः । कथमिल्याह--स्वमावहेतुतयेति । 

स्वीयस्य भावस्य जन्मनो ध्वनिं भ्रति हेतुत्वादिति । कथं पुनः प्रयतना- 

मेतादरी महिमेति चेत् , तदसितम्--स्वभावहेतुतयेति । एष हि प्रयतस्य 

स्वभावः, यजन्मसमय एव ध्वनिभेद प्रसूत इति । तथा च व्यावर्तैयन्ती- 

व्यनेनान्वयः । अथवा ननु कथमेकभ्रयन्नजातीयानां प्वनिन्यावतकत्वमिद्यत 

उक्तम् -- स्वभावभेददेतुतयेति । स्वीयस्य स्वभावभेदस्य हैतुतयेति, स्वीय- 

स्वभावभेदो हेतुः सहकारी येषां तेषां नवस्तत्ता त“ वेति । (ख्पमेदा;' इत्यत्र 

पक्षधर्मता दरिीता, अत्र हेतुवचनभिति द्रष्टव्यम् । अथवा कीषस्या व्यादृच्या 

ध्वनीन् विषयीद्ुवैन्तीति . तदरयति--स्वभावहेतुतयेति ¦ प्रयतरभेदकृता 

व्यादृत्तिनौपाधिकमेदमात्रहेतुः, किं तु स्वभावभेदस्यैव हेतुरियथंः । एवं तवत् 

धभयत्नमेदता भिन। ष्वनयः' इव्ययमेयो व्याख्यातः । छकरोषमनुसन्धत्त-- 

तत इति । ध्वनिस्वभावमेदादित्यथः । नियतनादनिबन्धनोपन्ञ्ञना इति । 

नादो ष्वनिखििनथौन्तरम् । विखक्षणप्रल्ययवे।ः रान्दभेद स्तिवद्धिलक्षणा 

इदयविवादम् । तेषां च प्रतिस्वं भिननजातीया;, प्रतिनियता ध्वनयोऽमिग्यक्ति- 

हेतव इति स्थितम् । तनायमथैः-- नियता नादा निबन्धनं यस्थ व्यज्ञनंस्य 

॥ 

१. 11६ ततः. मूलम्. २. 0170{\६त प्रयन्नानाम्, ख, 
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नापि प्रयेकमनवद्योतनात् , उत्तरनादयैयर््यप्रसङ्गात्, अवयवो 
व्यक्त्यनुपपततेस्तदभावात्, प्रयेकमरक्तो समृदयिऽप्यश्चक्तेः, क्रम- 

तन्नियतनादनिवबन्धनम् , तादशं व्यञ्जन येषां ते तथोक्ताः । न शब्दभेदाः 

प्रकारान्तेः इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्वः । यदेव स्वीया नादाः सन्ति, तदैव शनब्द- 

भेदा ग॑वादित्फोटत्मनः प्रकारान्त इति । एतच्च ध्वनयोऽस्य प्रकाशकाः 

इव्यस्य व्या्यानम् । इदमा स्फोटात्मानं परागरराति । एवं च पयनुयोगतुल्यत्व 

परिहतमित्याह - -न सवैत्रेति । कैषल्ये यौगपचेऽमिमतानुपूर्व्यमेदे वक्तृमेदे 

च न सर्वत्र शब्दभेदाः प्रकाशन्ते ; किं तु स्वन्यज्ञकध्वनिसद्भाव ए ; स 

चाभिभतानुपूर्यसत्तायमेवेति कार्यदर्नान्यधानुपपत्तिप्रमाणकम् । तत॒ इष्यदे- 

रेकवाक्यता वा । नियतनादनिबन्धनग्यञ्नत्वान सवत्र शब्दभेदः: प्रकारान्ते, 

अभिमतानुपूर्यामिव ; तत्रैव प्रतिनियतध्वनिसद्धावादिति । सम्प्रति प्रलेक- 

मिति पदमनुप्तन्त्ते -- नापीति । साम्प्रतमिल्यन्वयः । प्रव्येकमनवद्योत- 
प 

नादिति । यथा वणं; प्रव्येकमथं नवद्ोतयन्ति, शव ष्वनयेऽपि न॑ 

प्रत्येकं पदात्मानमवयोतयन्ति, अप्रकाशादिति भावः । अथावदोतयन्तील्युच्यते 

तत्राह--उत्तरनादवैयध्यग्रसङ्कादिति । यदि प्रत्येकमवद्ोतनम् , ततः पूर्वै 

णिवावद्योतन।दुत्तरनाद्वैयध्यं प्रक्तज्येतेति नन्वव्रयवरोऽवयोतयन्तु, न कस्यचि- 

दप्यानर्थक्यमित्यत आह --अवयवरो व्यक्तयनुपपत्तेरिति । कुत इत्यत्राह 

-- तदभावादिति । अवयवाभावाननिरवयवस्य पदत्मन इत्यथः । प्रवयेकमराक्तौ 

समुदयेऽप्याक्तेरिति । प्रयेकं तावन्नादानां पदाभि्यक्तौ नास्ति राक्तिः ; 

तता अपि त एति कथे, राक्ता भवन्ति १ न हि तदा तेषां रूपान्तयेदय हत्यर्थः । 
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जःमनामनवाक्तयोगपदयानां समुदायामावात् , पदाभिन्यक्तिरपि दुभेति 
साम्प्रतम् ; यतः प्रयेकमपि तेऽविकठं स्फोयलमनमभमि- 

ग्यज्जन्ति । न॒ चेतरनादवेयर्थ्यम्, अभिव्यक्तिमेदात् । तथा दहि- 
पूरवे ध्वनयोऽनुपजातभावनाविशेषमनसः प्रतिपत्तरन्यक्तरूपोपग्रादिणी- 

सुररवमात्रेण चेदमुपन्यस्तम् › परमाथतस्तु समुदायोऽप्यसम्भव्येवरेत्याह-- 

ऋमजन्मनामनवाक्षयोगपद्यानां समुदायाभावादिति । क्रमेण जन्म येषामिति 

बहुव्रीहिः । अनवाप्तं योगपवं येरेति विग्रहः । क्षणिकलादिति भावः | 

क्रमजन्मत्व च तस्स्वभादिति द्रष्टव्यम् । तथा दशनात् $ एक्देश- 

कारस॒मन्वयं विना सपुदायाभावादिव्यभिप्रायः । पदाभिव्यक्तेरपीति । 

अ्थीभिन्यक्तिवदेवेति मावः । तदसाम्प्रतत्वे हेतुः प्र्थकमित्येतदिति 

ददौयतोक्तम्--यत इति । व्याचष्टे--ग्रत्येकमपि तेऽिकठं स्फोटात्मन- 

मभिव्यज्न्तीति । प्रव्येकं ध्वनयोञऽस्य प्रकाचका इति सम्बन्धः | 

अस्येव्येकवचनं विवक्षितम् , ध्वनय इति बहुवचनं चेति भावः । प्रयक- 

मपीलयपिराब्देन भ्रव्येकमनवचोतनात्, इति परोक्तासम्भवनाराङ्क'नूदिता। 

ते ध्वनयः | न चावयवरो बव्क्तिरक्गक्रियत इत्याह--अविकलटमिति । 

शयोक रोषमनुसन्धत्ते -न चेति । इतरनादवैयथ्य॑भिति । प्वं॑क्रमजन्मनां 

प्रयेकमभिग्यज्ञकते पूर्वस्यावस्यंभावितवात्तेनैव कृतकरमुत्तरमनर्थकं स्यात् 

इवयुक्तम्--उत्तरनाद इति ; सम्प्रति स्ैषामविकक्तयाभिव्यञ्च कते पूरवैवदुत्तर- 

नादानर्थक्यम् ; अथ पूर्वेणस्पष्टाभिन्यक्तिरुत्तरेण खुटामिभ्यक्तिः, ततः पृतौ- 

नर्थक्यमित्यभिभ्रायेगेतरग्रहणमिति वेदितव्यम् । कारणमाद--अभिव्यक्ति- 

भेदादिति । अभिव्यक्तिभेदसाधनाय शछोकशेष .इद्यष्-- तथा हीति । पूर्व 
ध्वनय॒ इति । सवौन्तिमात् प्राग्भाविन इव्यथः । अनुपजातमावनाविरैष- 

१. जन्यानाम्. मूलम्. २. ५०१०५६१ च. मूलम्, 
("~--17 
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सतरव्यक्तपर्च्छिदोत्पादानुगुणभावनाबीजवापिनीः प्रख्याः प्रादुभीव- 

यन्ति ; पश्चिमस्तु पुरस्तनध्वनिनिषन्धनाव्यक्तपरिच्छेदभ्रभावितसकठ- 

मावनाबीजसहकारि स्फुटतरविनिविष्टस्फोटभिम्बमिव प्रययमतिव्यक्त- 

मनकत॒इति । भावना संस्कारः, तस्या विरषः, नोपजातो भावनाविरोषो 

यस्मिन् तदनुपजातभावनाविरोषम्, तद्र मनो यतस्य स तथोक्तः । 

एतच्च मनोधरमाः संस्कारादय इत्यभिमानवतां मतेनोपन्यस्तमिति वेदितव्यम् । 

प्रतिपत्तुः श्रोतुः । अ्यक्तरूपोपग्राहिणीरेति । अव्यक्तं रूपं स्वरूपं यस्य पदस्य 

तदब्यक्तरूपं तस्योपग्रहणरीरेति । उपशब्देन सामीप्यवाचिना अस्ति ग्रहणस्य 

तद्विषयत्वमिति दरितम् । तदि किमाभिः प्रयोजनमत आह --उत्तरव्यक्त- 

परिच्छेदोत्पादानुगुणभावनाबीजवापिनीरिति । उत्तरः स्वान्तिमध्वनिना जनिष्य- 

माणो योऽस्य व्यक्ततया पर्च्छिदः तस्य य उत्पादः तं प्रल्यनुगुणस्य 

भवनाबीजस्य वापिनीरेति । प्रस्या इति प्रतयक्षज्ञानानि । प्रादु मीवयन्ति 

जनयन्ति ; नित्यबुद्धिवादिनामभिव्यज्चन्तीति । पश्चिमस्विति। सवान्तिम इत्यर्थः | 

पुरस्तनध्वनिनिषन्धनाघ्यक्तपरिच्छेदप्रमावितसकरभावनाबीजसहकारीति । पुर- 

स्तना ध्वनयो निबन्धनानि येषां ते पुरस्तनष्वनिनिनन्धनाः । ताद्रौरग्यक्त- 

परिष्छेदैः प्रभावितानि सकलानि यनि भावनानीजानि तानि सहकारीणि 

करणानि यस्येति बहुत्रीहिः । स्फुटतरबिनिविष्टस्फोटनिम्बमिवेति । स्फुटतरतया 

विनित्रिष्टः स्फोटात्मा निम्बो यस्मिन् स तथोक्तः । स्फोटस्य बिम्बस्य प्रति- 

्िम्बरूपा वणा हति दशेयितुं तिम्बम्रहणम् । इषराब्देन विनिवेशस्योपचारिकस्ं 

दीयति । यथा किङ मुखदेरबिम्बस्य धिवतीः कृपाणादिगता रस्यन्त, 
एवमेकस्य स्फोटाश्मानो विरतौ वणौ इति मावः । प्रयये प्रलक्ष्नानम् । 

१, ग्यक्ततर, मूलम्, २, 0701४160 प्र, मूलम्, 



[अष्टादशः शोकः] गोपाल्कासहिता १३१ 

तैरमुद्धावयन्ति ; यथा रल्नपरीक्षिणः परीक्षमाणस्य प्रथमसमधिग- 

मायुपाख्यातमनुपाख्येयरूपप्रययोपाहितसस्काररूपौदितविशेषायां 

करमेण चरमे चेतति चकास्ति रलतत्वम् ; न इन्यथा स्फुटपरकाश 

अतिभ्यक्ततरमिति । विषयाभिग्यक्तिद्रारिका ज्ञानस्यामिव्यक्ततेति । उद्धावयतीति 

पूववत् । अनुपाष्येयमुपाख्यातुमशक्यमव्यक्तं ज्ञानं यत्, या च तस्य 

ञानस्य जन्या भावना तयोः क्रमादितरेतरं पौर्वापर्यात् पूर्व 

ध्वनयः प्रकाशका इति शछोकरोषयोजना । एतचान्यत्र टष्टमेवेव्याह-- 

यथेति । रत्रपरीक्षिण इति । रत्रपरीक्षारीलरालिनो विपणिवतिनो वणिग्वर- 

सयेत्यथः । परीक्षमाणस्येति । रत्रानीति सिध्यति । प्रथमसमधिगमानुपास्या- 

तमिति । प्रथमेन समधिगमेन विज्ञानेनानुपाख्यातमव्यक्तम् । प्रथमसमधि- 

गमाद नुपाख्यातमिति व्यासेन क्रचित्पाठः । एतच रत्रत्वविशेषणम् । अनुपा- 

स्येयखूपप्र्ययोपाहितसंस्काररूपाहितविरोषायां बुद्धाविति । अनुपाख्येयरूपेः 

प्रययेः उपहितानि यानि संस्कारा्कानि प्र्यानामेव सृक्ष्मरूपाणि 

तैराहितो विशेषो यस्यां तस्यां बुद्धौ मनस्यन्तःकरण इव्यथः । क्चित्पाटः 

अनुपाष्येयरूपप्रल्ययोपाहितसंस्कारविरेषायामिति । ततर संस्कारस्य तजन्यस्य 

चातिशयस्य भेद मविवक्षित्वा संस्कार एव विरोष इत्युक्तमिति वेदितव्यम् । 

क्रभ॑ण॒ परम्परया । चरमे चेतसि अन्त्यष्वनिजनिते विज्ञाने । चकास्ति 

प्रकाशते । रत्ननचखं रतस्य पारमाथिकं रूपम् । बुद्धिरिखन्तःकरणं साङ्ख्या 

मन्यन्ते, तद्धर्म च संस्कारम् । चेतःरब्दोऽप्यत्र ज्ञानमात्रवचनो विवक्षितः, 

न ॒ज्ञानकरणवचनः । नयु प्रथमप्रत्ययेः संस्काराधान एव कि प्रमाणमत 

आह-न ह्यन्यथा स्पुटप्रकारा उपपद्यते पुर हव.पश्वादेपीति । यदि प्रथमज्ञानः 

१, तरपरिच्छेद , मूलम् | ३, 0170111 सूपाहित. मूलम् , 
२. गमादनु, मूलम् * 



१३२ स्फोटसिद्धः [अष्टादशः शोकः] 

उपपद्यते पुर इव पथादपि, विरदोषाभावात् ।' तदिदमुक्तम्- 

“यथानुवाकः शोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 
आवृत्या न तु स म्रन्थः प्रयाद्ृत्ति निरूप्यते ॥ 

प्रययेरनुपाख्येयर््रहणानुगुणेसथा । 
ध्वनिप्राकशिते शब्दे स्वरूपमवधायेते ॥ 

नदिराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आव्ृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दोऽवधार्येते ॥”” 

संस्काराधानं न कृतं स्यात्, तदा पुर् इव प्ेज्ञानेष्विव पश्चादप्यन्त्य- 

ज्ञानेऽपि स्फुटप्रकारो नोपपद्यते यत इति । कुत इव्यपेक्षायामाद- 

विरोषाभावादिति । न हि तदान्त्यज्ञानस्य पूज्ञनिभ्यः कश्चिद्विरोषोऽस्तीति । 

एतच्च ॒टृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साधारण्येनोक्तमिति वेदितव्यम् । अनेन च 

“प्रव्येकमनुपाख्येये' इति हेतुः साधितो वेदितव्यः । तदिदमुक्तमिति । 

हृरिभिरिति सिध्यति । यथेति उत्तरश्छोकगतेन तथारब्देन सम्बन्धः । 

अनुवाकः छेको वेति । अनुवाको वैदिकः, छोकस्तु डोकिकः । सोढत्वं 

जितत्वे वशतामिति यावत् । आबस्योपगच्छतीलयन्वयः । न तु स मन्थः 

अनुवाकः छोको वा प्रव्याबरत्ति निरूप्यते स्वरूपतो ज्ञायते । यथेतत्तथा 

प्रत्ययैरनुपाख्येयेः पूरवैष्वनिजनितिरन्त्यध्वनिजन्यन्यक्तग्रहणानुगुणैः स्वजन्य- 

संस्कारद्रारा करणभूतैः ध्वनिप्र कराशितेऽन््यध्वनिना प्रकाशिते रान्दे स्वरूप- 

मवधायते स्वं खूपं स्वाभाविकं रूपमव्रधार्यते निश्चीयते । एतदेव विवरणोति- 

नदै््वनिमिराहितनीजायाम् आशितं भावनाबीजं यस्यां सा तथोक्ता | 

अब्ृत्तपसिाकायापिति ।, आड्त्तोऽभ्यस्तः परिपाको यस्याः सा तथोक्ता । 

प्रथमेन ध्वनिना किञ्चिद्धावनाबीजमाितं तेन च कथित्परिपाकः 
[ 1 

१, आदृत्ति.. मूलम् . 
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अनुपाख्येयाकारस्फयोपरम्धिजन्मानश्च संस्कारास्तत्रैव स्फुटतरपरिच्छेदां 
भियमुत्ांदयन्तीति न वर्णवादिन इवाथेविषये नानातदोषः ॥ 

कायजननशाक्तिविशेषः ; एवं द्ितीयेनति । यपि पारेपाका भिनाः , तथापि 
जातिमाश्रिदयाबृचवाचोयुक्तिः अष्टकृत्वो ब्राह्मणा भुक्तवन्त इतिवत् । आवृत्ते 

ल्यस्यान्या व्याख्या-आदृत्तोऽवधारणविघ्रभूतस्य रगादिकषायस्य परिपाकः 

परिपाचनं यस्यामिति । आदृत्तेन वाब्स्या कपरायपरिपाको यरयामिति । 

कचिष्वावृत्तीति पाठः । बुद्राबन्तःकरणे शब्दोऽवधार्यतेऽन्त्येन ध्वनिना 

सह ; यदान्त्यो ध्वनिरवधायते, तदा गोः" रलेवंशब्दोऽप्यवधाथैत इत्यर्थः | 

अवधारणापरप्यायं ज्ञानमपि बुद्धधास्यान्तःकरणाधि करणमिति साङ्ख्या 
मन्यन्ते । एतच्वावधारणं चित्राबुद्धिरिति बवातिककारीया मन्यन्ते । अथवा 

अन्त्येन ध्वनिना सह पूवनदिराहितबीजायां बुद्धो पश्चिमध्वन्यनन्तरं शब्दोऽ- 

वधार्थते "गोः इसेकं पदम्--इति यदवधारणं समस्तवणविषयं स्रण- 

मित्याचक्षते । परमार्थतस्तु प्रव्यक्षज्ञानमेवेतत् , ष्वनिसंस्कतश्रेत्रेन्दिय- 

जनितत्वात् ; न ह्यन्यथा स्फुटग्रकाश उपपवत हत्यत्राप्यनुसन्धातव्यम् | 

(सतस्काराः खद यद्रस्तुहूपप्र्यप्रमाविताः इति पय॑नुयोगस्य त॒ल्यत्व 

परिहरनाह--अनुपाख्येयाकारस्फोटोपरन्धिजन्मानश्वेति । अनुपाख्येयाका- 

राभ्यः प्राक्तनीम्यः स्फटोपर्न्धिभ्यो जन्म येषामिति विग्रहः । 

संस्कारास्तत्रैवेति । स्फोट एवेय्थः । स्फुटतरपरिष्छेदामिति । स्फुटतो विषय- 

पशष्छिदो यस्याः कार्यतयास्ति सा तयेक्ता । धियमुत्पादयन्तीति हेतो; । 

न वर्णवादिन इवार्थविषये नानाव्दोषः यथा वणवादिनो वर्णज्ञानजन्मानः 

संस्कारा अर्थक्रियां धियं कुर्वन्तीति अथवरिषये नानातदाषो भवति, एवं 

स्पतोटवादिनोऽपि नानुपा्येयज्ञानजन्मनां संस्काराणां स्पषटोपरन्धिजनकतवे 

विषयनानात्वदोषोऽस्तीत्यथंः । एतच्योत्तरचोधयोत्थानायापीति द्टव्यम् ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्याख्यायामष्टादराः शोकः 

१ उपदधति, मूलम्. २.- बिषयनाभात्व. मूलम्, ` 
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ननु श्रब्दान्तराण्येव वणीः प्राक्प्रकाशन्ते, न पदरूपमन्यक्तं 

व्यक्तं वा । न च तदेव तिरोहितात्मरूपं श्ब्दान्तरात्मना प्रकाशत 

इति साम्प्रतम् ; कथमन्यप्रकाशचेऽन्यः प्रकाशेत, अतिप्रसङ्गात् । 

अत्र॒ परः प्र्यवतिष्ठते, ननु शब्दान्तराण्येव..-भवति इति । 

अयमथः-- प्रगेकैकाक्षरविज्ञने स्फोटामनः रब्दाच्छन्दान्तरण्येव वणौः 

प्रकारान्ते, न पुनः स्फोटात्मकं पदरूपं पूर्वष्वनिष्वव्यक्तम्, अन्तिमे षा 

ध्वनौ व्यक्तं प्रकादात इति विपार्णम्यातुषङ्गः । वणाकारानुविद्धबोधा- 

ज्िरवयवपदाकाराप्रकाराच्च । ननु यथा शुक्तिरेव तिरोहितात्मरूपा 

रजतात्मना प्रकाराते, एवं तदेव निरवयवं पदमत्रिधातिरोहितात्मरूपं वणौन्तर- 

राब्दान्तरात्मना प्रकाशत इति शङ्कामपकुर्वनाह-- न च तदेव तिरोहिता- 

मर्यं शब्दान्तरातमना प्रकाशत इति साम्प्रतमिति । कारणमाह--कथमन्य- 

प्रकारोऽन्यः प्रक्रारोत, अतिप्रसङ्गादिति । अनेन ! इदं रजतम् इयत्रापि 

न शुक्तिका विषय इति विवक्षितः, अन्याकारायाः संविदोऽन्यविषयता- 

योगात् ; तवोगे द्यतिग्रसङ्गः स्यात् ; विषयत्वानियमाद्वि स्व॑ विज्ञान 

सवेषिषयं स्यादिष्यत्नतिद्धा सवंसवैज्ञाता स्यात्; सा च प्रमाणविरुद्धा | 

तस्माबदाकारं विज्ञानम् , स एवास्य विषय ` एषितव्यो नियमाय । 

रजताकारं चेदमिति तदेवास्य विषयः; न शुक्तिः, अवेदनात् । एवं 

च राब्दान्तराण्ये्र वणो; "गौः! इति ज्ञानस्य विषयः, न स्फोटासेति सिद्धम् । 

अतिग्रप्ङ्गादिव्यस्यान्या व्याष्या--यदि हयन्यप्रकारोऽन्यः प्रकारोत, ततः 

संविदः स्वा्थव्यमिचारत् सवैत्रैवानाश्रासप्रसङ्ग हति न प्रश्चावान् कचित् 

कुतधिद्वा प्रवर्तत निवर्तत , वेति । अन्यप्रकाञचेऽन्यः प्रतीयेतेत्यनेन 

दि, 8 2) 
नटो कयः 

१. € इति साप्रतम् , मूलम्. 
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अन्याकारप्रकाशोपहितं च भावनाबीजं कथमन्याकारप्रकाशप्रादु्माव- 
निमित्तं स्यात् १ तथा च तुल्यो दोषः । विपयाीसकप्राञ्चनं च निमित्ता 

प्रतीतिविरोघोऽपि सूचितः । तदुक्तम्-- 

(“ननु नो विपरीताथौ धीः प्रतीतिविरोधतः। 

अनाश्रासाच्च रजतप्रत्ययो रजते स्मृतिः| ' इति । 

दुषणान्तरमारमाह---अन्याकारप्रकारोपहितं च भावनाबीजं कथमन्याकार- 

प्रकाराप्रादुभावनिमित्त स्यादिति । अन्याकारप्रकारोन वणीकारप्रकाशे- 

नोपहतं च भावनाबीजं कर्थं स्फोटाकारभ्रकाराभ्रादुभौवनिमित्तं॑स्यात् ? 

तथा च तुस्यो दोष इति । यद्यन्याकारप्रकारोप्रहितं मावनाव्रीजमन्याकार- 

प्रकाशाग्रादुमावनिमित्तं भवेत् , तथा च सति पयनुयोगस्तुल्यः स्यात् ; 

राक्यते हि व्रक्तुम्-- 

८८ सस्काराः खदु यद्रस्तुरूपगप्रख्याप्रभावित।ः । 

विज्ञानहेतवस्तत्न ततोऽथ धीन कल्पते ॥'१ 

इतिवत् संस्काराः खदु यद्रस्तुरूपाकारप्रख्याप्रमाविताः, तदाकारभिव धियं 

ते प्रादुभौवयन्तीति । एषं चस्फुटभ्रकारोपहितं भावनाबीजमस्ुटप्रकाशमेव 

धियमाविभीवयेदिति । तथा चाहुः--““ मोहाम्थसो मोहमेव दयेत् ' इति । 

दूषणान्तरमाह--विपयीसप्रकारानं च निमित्तपेश्षम्› न च तदिहा- 

स्तीति । त्रिपर्यासोऽन्यथाल्ं तस्य प्रकारानं च *निमित्तपिक्षम् ; विज्ञाने 

हेतूनां ̀ हि ̀ याथीर््यप्रकाशने स्वभाविकम् , विपयांसप्रकाशनं तुं स्वन्यतिरे्त- 

निमि्तपिश्चम् , स्वतः प्रामण्यात् परतश्चाप्रामाण्यात् ; न, च तदिह किञ्चित् 



१३६ स्फोटसिद्धिः [एकोनविंदाः शोकः] 

पक्षम्; न च तंदिदासि । न नादाः, तेषां तच्वपरच्छिदहेतुत्वात् ; 

न॒हि यदेवस्योपटम्धिनिमित्तम् , तदेव विपयसनिमित्तं भवितुमदैतिः; 
विपयापनिमित्तत्े वा न ततस्तदूपोपठम्धिरियनमिव्यक्तिपरसङ्गः । 

[1 

सभवतीति । अनेन कारणामवेन कायौभवो दरतः । ननु श्रोत्र 

तच्छप्रकाराकम् , नद् स्तु विपर्थासहेतव इत्यत आह--न नादा इति । 

विपर्यसनिमित्तमित्यनुषङ्गः । करणमाह-तेषां तच्वपरिष्छेदहेतुत्वादिति । 

तेषां नादानां श्रोत्रसंस्कारदरेण रब्दतच्रपश्च्छेदं प्रत्येव हैतुत्वरात् 

श्रोतरमात्रस्य सेस्काररहितस्याराब्दबोधकत्वस्थितेः । ननु- 

८८ उपङम्भकमेवेष्टं॑विपर्यीस्िस्य कारणम्! । इत्याहृ; । 

सत्यम् , अयुक्तं तु तदित्याह--न हि यदेवास्योपर्न्धिनिमित्तम् , तदेव विपय॑- 

सनिमित्तं भवितुमहैतीति । अस्य राब्दस्य उपरन्धिनिमित्तं त्छोपरन्धिनिमित्त 

तदेव न विपयौसनिमित्तम् । विरोधादिति भावः । एवे वा वक्तव्यभित्यह-- 

विपर्यौसनिमित्ते वा न ततस्तद्रूपोपकन्धि)स्यनभिव्यक्तिग्रसङ्ग इति । अग्रहो 

हि विपर्याक्तः ; ययम्रहरूपविपर्यांसनिमित्तत्वे ध्वनीनाम्, ततो न ध्वनिम्य- 

स्तद्ुपोपरन्धिः राब्दरूपोपठनन्धिरित्यनभिव्यक्तिग्रसङ्गः शब्दस्येति । अथवा 

८न नादाः, इति प्रतिज्ञाय तेषां तचपरच्छिदहेतुतं वाश्रीयते विपर्यास 

हेपुत्वं वा १ उभयहेतुत्वस्य विरोधादस्षम्भवदिति विकल्प्य आबकल्पदूषणम्-- 

तेषामित्यादिना ; हितीयकल्पदृषणम्--विपयांसनिमित्तत्वे वेति । उभयत्रापि 

समुच्चयस्य विरोधादसम्भवादिति भावः । 

१. 4११९५ किञ्चन निमित्तम् . मूलम् . २. यस्य. भूलम्, 



[एकोनविंशः शोकः] गोपाङिकासदहिता १३५७ 

नियमानुपपत्तिश्च । न खलु रज्ज्वादिषु सपौदिविपर्यासा नियोगतो 
भवन्ति । नियोगतस्तु वर्णग्रहणसरूपाः पदपर्छिदात् पूर्वं॒बुद्धयो 

जायन्ते । न च सवप्रतिपत्ृणामेकरूपो विपयीसो युक्तिमान् ; 

रज्ज्वां हि कश्चित् सपे इति विपस्यति कथिद्धारेति । न च विपयासे 

दूषणान्तरामाह--नियमानुपपत्तिश्वेतिं । एतदेव व्याचष्टे--न खलु 

रञञ्वादिषु सपादिषिपर्यासा नियोगतो भवन्तीति । न खदु रज्जुतचक्ञानासूर् 

रञ्ञ्वादिष्वरिपविषयेषर सपदित्रिपयासाः सपैधारादिविश्रमाः नियोगतो 

नियमेन भवन्ति उत्पयन्त इति । अनेन नियतमावित्वाभावेनास्य व्यापकत्वं 

व्रिपरधीपत्वस्य व्याप्यते च दर्गितमिति वेदितव्यम् । इह पुनग्यौपकविरुद्धो- 

पठन्धिरस्वीव्याह--नियोगतस्तु वणैग्रहणसरूपौः पदपल््ठिदावूवं॑-बुद्धयो 

जायन्त इति । नियमेन तु व्ण॑ग्रहणसख्पाः व्णेप्रहणानुरूपाः पद- 

पर्िदाद्रणतिरिक्तपदपरिच्छेदात् पूव बुद्धयो जायन्ते । व्णात्मकपदपरिच्छेदात् 

पदमात्रपरच्छिदाद्रा पूवं बुद्धयो जायमाना दृदस्यन्त इति । 

व्याह्यानान्तरमाह--न च स्वप्रतिपत्तृणामेकरूपो विपय॑सो युक्ति- 

मानिति । विपयीसत्वमनियतखूपतेन व्याप्तम् ; अतोऽन नियतरूपव्वं दृस्यमानं 

लविरुद्धानियतरूपत्वेन व्याप्तं विपयासत्वमपि निवर्तयति । अनियतरूपतवेन 

भ्या्तिमेव स्फोरयन्नाह--रञ्ज्वां हि कश्चित्स इति विषरयस्यति कश्चिद्धरितीति । 

तृतीय व्याख्यानमाह--न च विपर्यासे क्रमनियमः । एतदेव 

ष्यनक्ति--कदाचिद्धरेति षिपथस्य सप इति विपर्यस्यति, कदाचि- 

विपरीतमिति । सपइति विपर्यस्य धरति विषथेस्यतीति । एषं हेत प्रसाध्य 

-सप्यन सेबन्धयति--हृह तु नियतमावी नियतक्रमो. नियतरूपश्च विपयीस इति 

किमत्र ' कारणमिति । न किमपि कारणमित्यर्थः । अतो नाये विंपयात्त इति 

--18 
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क्रमनियमः; कदाचित् "धारा इति भपस्य ^सरपः" इति विपर्यस्यति, 
कदाचिद्धिपरीतम् । इद तु नियतमावी नियतक्रभो नियतहूपश्च विपयौस 

इति किमत्र कारणम् ? विपयौपतवं च प्रययविपयांसाधीनम् ; तदमावादिंह 

कथ्यमानं बारोापनायेव केवरं भवति । 

भावः । दूषणान्तरमाह --विपयैपत्वे च प्रत्ययविपयापस्ताधीनम् ; तदभावादिह 

कथ्यमानं बाखोह्ठापनयिव केवलं मतरतीति । सर्वेषामेव च ज्ञानानां विप^सतव 

न्ति प्रल्ययविपर्यासाधीनम् , पूतैप्रल्ययस्य वाधकप्रलयेन यो विपर्यासोऽन्य- 

थाल निथ्यातमिति यावत् , तदधीनम् “ यस्य च दुष्टे करणं यत्र च मिथ्येति 

प्रयः इति न्यायात् ; तदभावात् प्रयथविपय।साभावात् ; न हि देरान्तरे 

कालान्तरे पुरुषान्तरेऽतरस्थान्तरे वा वर्णानं विपर्येति ; इह वर्णविषये कथ्यमान 

बारोह्ापनायैवर केवरं भवति । यदि स्वयं कथ्यमानमेतदन्येनाप्युह्टापयितु वाञ्छ 

तदा बङेनोद्ठापनायैव केवरं भवति प्रभवति । तथैव वा पाठः | न 

पराजञोह्ठापनायैव भवति; न हि प्राज्ञ एतद नुमन्यते अद्कुरमिवाबीजजन्मानमिति । 

अथवा अत्यन्तबाखानामुद्ठापनाय मुखच्छन्दोद्धावनाय केवलं भवति । 

मात्रादयो हि निरथकभेव वचनं बाटोछठपनाय कथयन्ति तादगेतक्तदीयं वचनम् , 

प्रयोजनान्तराभावात् । अथ वा बाछानापुद्ापो बारोष्ठाप., बारोष्ापशब्दाज्च 

“तत्करोति तदाचष्ट” इति गिचमुत्पाय भवे च ल्युडुत्पत्तिः कतैभ्या ; बारो- 

छापनाय बाखोन्मत्तादीनामीदरा उद्छाप इति दरौनाय केवलं भवति, प्रयोज- 

नान्तरामावात् । अथवा काक्वा वणनमुद्ठापः ; यथा बाठान् प्रति बुद्धिपरीक्षा्- 

मन्यथास्थितमथमन्यथास्थितेन राब्देन काक्रा वणयन्ति यथा स्ने "मनपटुरसि' 

इति, एवमभान्तमेव वणैविज्ञानं भ्रान्तमिव काक्षा कथयति बाखान् प्रस्युद्ाप 

ईदा इति प्रदरौनायेति । पूर्ववन्न णिजुपत्तिः ल्युडन्ता च . ष्यति । 
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उच्यते- 

आरूपारोचितेष््रस्ति ह्यन्यथात्रपकाडानम् । 

तत्संस्कारक्रमाच्चापि व्यक्तं तत्वं प्रकाडाते ॥ १९॥ 

दृष्टमिदमारूपाठोचिताः पदाथाः कचिदन्यथा प्रकाशन्ते यथा 

द्राद्रनस्पतयो हस्यादिरूपप्रल्यानाः, बहुतरालाकाच्च दशान्मन्दतराखाक- 

गभगृहादिषु प्रविष्टस्य रज्ञ्वादिषु व्यक्तमप्रकारमानषु सपाचाकारप्रकाशो- 

परिहरति उच्यते... .... प्रवतैते इति । अस्याथः--अत्र परहार 

उत्तरश्छोक इति दर्दितमुच्यत इति । आरूपालाचतेष्वित्यकानविरः छकः । 

(कथमन्यप्रकाशेऽन्यः प्रकाशेत इत्यस्य प्रतिक्षेपः पूवोधंन क्रियते, अन्या- 

कारप्रकाशोपहितं च भावनाव्रीजं कथम् › इत्यस्य प्रतिक्षेप उत्तरार्धनाति 

दरष्टन्यम् । एतदेवोदाहरणेन प्रतिपादयन्नाह--दृष्टमिदमिति । शोकोक्ताथद्य- 

मियर्थः । एतदेव विनव्रणोति--आरूपाोचिताः पदाथाः क्राचदन्यथा प्रकारान्त 

इति । आखूपमव्यक्तरूपम् । अ्यक्तखूपणालाचिताः प्रव्यक्षङ्ञानगृहीता इत्यथः । 

पदाथा इति विरोष्यप्रदशंनम् । क्चिदति देरे काटठेऽवस्थायां वेति । अन्य- 

थेति थाप्रल्ययः स्वार्थिक इति दर्शायति । प्रकाङन्त इति । अनन च प्रकारानें 

प्रकारा एवेति दशयति । यथव्युदाहरण । दूरादाति । दूरदेशात् पर्यतामिति । 

वनस्पतयो हस्त्यादिरपप्रख्याना इति । हसत्यादिरूपण प्रख्यानं यष्विति 

विग्रहः । बुहुतराठेकाच्च देशान्मन्दतराोकगभगृहादिषु प्रविष्टस्य रञ्ञ्वादिषु 

व्यक्तमप्रकाशमानेषु सर्पाद्याकारप्रकारोदय इति । सुगमो म्रन्थः । नन्वे- 

वमादिषु वनस्पतयो न प्रकारन्ते, न च शञ्ज्वादयः; किन्तु हस्त्या 

दयः सर्पादयश्च । तथा हि--इदं रजतम् इत्यादिषु रजतम्" हदयव- 
~~न 

१, मन्दाखोकगमभग्रहादीन्, मूलम्, 
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दयः । न च तेषां न प्रथनमितिं साम्प्रतम्, इन्द्रियस्य तस्सात्निकषात् ; 
न ह्यन्यसिकर्षोऽन्यज्ञानहेतुः ; असज्निकषंजते वा तदपेक्षा न स्यात् ; 

तस्मात् पूरवदशेनान्येव यथोत्तरोकर्षण संस्कारमदधति व्य॑क्तद््रादिभरति- 
-------~----~---~-~~- ~~~ --~------------~ ~= ~^ ~ 

तमानरजतोपर्न्िः । न हि इदं रजतम्" इति मतिः पुरोवर्तिनीं शुक्ति- 

मेवटम्बम।ना रजताकारोदीयत इति साम्प्रतम् , अन्याकाराया; संविदोऽन्यविषय - 

त्वायोगादतिप्रसङ्गादनाश्वासा्च । न च “इदं रजतम् इति सामानाधिकरण्यप्रथे- 

यम् , अपि तु अस्तामनापिकरण्यग्रहो दोषवरात् । न च स्मृतिः, साक्षात्कारा- 

स्पदत्वात् । न च नषि, स्ववेदनसिद्धलात् । तदस्य बृटप्तसाम्यं चक्षुवी 

मनो वा कारणमकामेनाप्यमभ्युपगन्तव्यम् । ततो न हस््यादिग्रहणस्य बनस्पत्या- 

दिविषयतेव्येतां रङ्ामपाकुवेनाह--न च तेषां न प्रथनमिति साम्प्रतमिति । 

शुक्तिवनस्पतिरञ्ञ्वादीनामित्यथः । कारणमाह--इन्दियस्य तस्सनिकषादिति । 

तै्बनस्पत्यादिभिः सनिकप्रीदितिं । एतदव विद्रेणोति-- न हयन्यसनिकर्पोऽन्यज्ञान 

हेतुरिति । न हिं बनस्पतिभिरिन्धियसननिकर्षो हस्यादिज्ञानहेतुरेति संभवति, 

अतिप्रसङ्गादिति । नन्वसनिकृष्टमेवेन्दरियं हस्त्यादीन् प्रकारायतीति चेत् 

अत॒ आह--असन्निकपजत्वे वा तदपेक्षा नस्यात् । यचसनिकृष्टमेव 

रजते चक्षुः प्रकाशयति, कुतस्तं चक्षुषः शुक्तिकासनिकषा- 

पक्षेति । अयमभिप्तन्िः--न तावच्चक्षुरादिवद्रजतविक्ञानं कारणतामत्रेणपिक्षते 

सुक्तिराकलम् । चक्षुरा्भाव इव तदभवेनान्यत्र रजतसननिधावपि रजतविज्ञाना- 

भावप्रसङ्गात् । तस्माद्रषयतयवपिक्षते रजतविज्ञानं शुक्तिराकठेनेन्दरियसन्निकर्ष- 

मित्यापतति । यथोक्तमन्यत्र “वतमाने शक्तिराकठे चायमवत॑मानरजतावभासो 

नायमवतमाने रजते वतमानावभास्ः !” इति । कुतश्च नेदं रजतम् › हल- 

प्रसक्तस्य रजतस्य प्रतिषेषोपपत्तिः £ अङ्गुलिनिरदशेन ्ुक्तिरकल्मेव हि रजत- 

। 

१, इक्षव्यक्तादि, मूलम् , 
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पत्तिनिमेततं वन्ति । अन्यथा प्रथमदरनेऽपि ध्वात्, तदेशावस्थितानामेव 
च प्रणिधानाभ्यासक्रमेण भावान्न दूरत्ादरन्धजन्मा सामीप्यादुदेतीति 

तया प्रतिषेधन्ति प्रतिपत्तारः ; तत्र रजतं प्रसन्नितं पूरवविज्ञानेनेति गम्यते । 

नच व्वेकम्रहणिन तप्रसन्नितं जीवलत्यविवेकामग्रहे परिपन्थिनि । 

तस्माद्विपरीतम्रहेणिव तस्मसञ्जिते कल्पते नान्यथा । न च पुरोवरिलमनेना- 

तीति प्रसञ्चतम् , इदन्तया तस्य प्रतिपेधासम्भवात् । एनच स्वं परिधिकििक 

('अथोपेक्षा मुधा तुस्यम् '' इत्यत्र द्र्टम्यम् | एवमारूपाङोचितवि- 

पयत्वमन्यथाप्रकारानस्य पूवाधोक्तं प्रतिपा तद्धेत्क्योत्तरार्षमनुषन्धत्ते-- 

तस्मादिति । यतो हस्त्यादिज्ञानस्य वनसखतिविषयत्वे तत हव्यः; । 

पू्वदंनान्य्रेति । यानि पूवरौणि दर्थनानि हस्या्याकाराणि वनस्पत्यादि- 

विषयाणि तानीनिं । ए्रकरेण कारणान्तरनिरासः  ¡ यथोत्तरोत्कष्ण संस्कार- 

मादधतीति । याद्ररा उत्कः प्रथमदरशनेनाहितः, द्वितीयजन्य उत्कर्ष्ततोऽ- 

तिरायितः; एवं तृतीयजन्यस्ततोऽपीति । अनेन च तत्संस्कारक्रमादिति 

व्याष्यातम् । तेषां पूर्ष्रामन्यथाज्ञानानां जन्या य संस्काराः तत्क्रमादिति | 

क्रमः पो्वापय॑म् । अनेन च यथेत्तरमुतकर्षोऽपि विवक्षित इति । व्यक्तबृक्षादि- 

प्रतिपत्तिनिमित्तं भवन्तीति । व्यक्तस्य वृक्चदिया प्रतिपत्तिः तनिमित्तं भवन्तीति। 

अथवा व्यक्ता ब्रृक्षादिग्रतिपत्तियो तन्निमित्तमिति । अनेन च श्वयक्तं तचं 

प्रकाराते" इतिं व्याख्यातम् । व्यक्तमिति तच्विदोषणे क्रियाविशनेणं वा, तच तस्य 

भावः, तच्छं आरूपारोचितानां पारमार्थिकमिव्यथः । नन्वन्तिममेव ज्ञानं व्यक्त- 

वृक्षादिभ्रतिपत्तिनिमित्तम् ; पूतां सस्कारद्रारा तनिमित्तव्वे को हतुः ? अत 

आह--अन्यथा प्रथमदरौनेऽपि स्यादिति । . यङि पू्रजन्यपसंस्कारपिक्षा 

न स्यात्ततः प्रथमदरेनेऽपि व्यक्तटक्षादिप्रपिपत्तिः स्यात् प्रसजेत् ; सवीन्तिमवत् 

५११९०. सा. मूलम्. 
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यक्तम् प्रकृतिस्थेन्द्रिया अपि बहिर्वस्तवन्तरद्नादन्यथा प्रतिपद 
यथावदुपलभन्ते ; तज्नेन्द्रियदोषात् प्रागप्रतिपत्तिः । स्वरूपमात्रख्याता- 

क ~ @ 

विन्द्रियाधीनायां वृक्षादिषु साददयनिमिते मानसं स्मरणमिति चेत्, 

सवपूत्रस्यापि तद्विषयत्वात्रिरेषात् । ननु दूरत्वादरन्धजन्मा व्यक्तवृक्तादिधरति- 

पत्तिः सामीप्यादन्तिमे चिज्ाने जायते, न तु पूत्रविज्ञानजनितसंस्कारविरहात् 

तश्साहित्यद्िव्यत आह --तदेशावस्थितानामेव च प्रणिधनाभ्यासक्रमेण 

भावान दूरत्रादङन्धजन्मा समीम्यादुदेतीति युक्तमिति । यदेशावस्थिता 

भ्राम्यन्ति तदे शावस्थितानामेव प्रतिपत्ृणां तेषामन्येषां वा प्रणिधानाम्यासक्रमेण 

प्रणिधानस्य योऽभ्यासस्तत्रमेण, अथवा प्रणिधानेन यो ज्ञानाभ्यास 

तत्रमेण व्यक्तब्क्चादिप्रिपत्तमावान दूरत्वमात्रात् सा न जायते, 

किन्तु पूरज्ञानजनितसंस्कारविरहदिष; अतोऽन्वयन्यतिरेकाम्यां तस्संस्कारस्य 

कारणवतं निश्चीयत इति । नन्विन्धियदोषास्प्रा( गग्रतिपत्तिः, ) 

व्यक्तवरक्षप्रतिपत्तिः पश्चात्तु प्रकृतिस्थेन्दरियाणां जायत इति चेदत 

आह---प्रकृतिस्थेन्िया अपि बहिवैस्न्तरदर्शनादन्यथा प्रतिप यथा- 

वदुपरुमन्ते, तनेन्दियदोषस्प्रागप्रतिपत्तिः । प्रकृतिस्थेन्द्रिया अपि पुरूष 

अन्यथा प्रतिप पूवे पश्चायथावदुपलभन्त इत्यन्वयः । प्रकृतिस्थेन्दरियत्व 

कुतोऽव्रगतमिति चेदत उक्तम्--ब्रहिर्वस्त्वन्तरद रौनादिति । बनस्पत्थादिभ्यो हि 

भिन्नानि यानि वस््रन्तराणि तेषां सम्यग्दरानात् नेन्द्रयस्य विकृतिः काचिदु नीयते । 

ततः किमिद्याह--तनेन्दियदोषःत्प्रागप्रतिपत्तिरिति । किन्तु पूर्ज्ञानजनित- 

संस्काराभावादेव व्यक्तवृक्षायग्रतिपत्तिरिति । अत्र चोदयाति-- स्वरूपमात्र- 

ख्याताविन्दिर -धीनायां वृक्षादिषु साद्श्यनिमित्त मानसं स्मरणमिति चेदिति । 

वस्तुस्वरूपमात्र बक्षहस्त्यादिसदशमिन्द्रियेणानुभूयते । यादृशस्य रूपस्य प्रहणे 

स्म्यमाणाद्वि्ेको जयते, तस्य मात्रशब्देन व्याततः; तनेन्दियात्सम्यक्रतिपत्त- 
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गब्दान्तरेष्वपि भोगाभिमतेषु तथास्तु । तदुक्तम्-- 

५ यथेव दरीनैः पूरवदरात् सन्तमसेऽपि वा । 

अन्यथाकरय विषयमन्यथेव।ध्यवस्यति ॥ 

व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिदेतुभिः । 

भागावग्रहरूपेण पूर्व बुद्धिः प्रवततते ॥" 

`सेयथ : । न च हस्त्यादिरूपदशनान्यपि च्युरिन्दियप्रसूतार्नति मन्तव्यम् , 

तेषां केवङमनोजन्यस्मर रूपत्वात् ; स्मरणे च सादरपे निमित्तमिति । अतः 

८दद् रजतम्? इति प्रहणस्मरणात्मके दे विज्ञाने, तयोश्च विवेकामग्रहो निरन्तर- 

मानं वा प्रदृत्तिहेतुः, विवेकज्ञानं च बाधकत्वानिंदृत्तिहेतुरति । एतचान्यत्रो- 

पन्यस्तम्- 

“ननु नो विपरीताथा धीः प्रतीतिविरोधतः । 

अनाश्वासाच्च रजतप्रव्ययो रजते स्मृतिः ॥' इति । 

अतोऽन्यथाप्रकारनभेवासिद्धमिति कुतस्तत्सस्कारपरम्परया व्यक्ततच्वाव- 

बोधसम्भव इति । परिहिरति--रब्दान्तरेष्वपि भागामिमतेघु तथास्त्विति । निर- 

बयवराब्दस्वखूपमात्रख्याताकिद्धियाधीनायां शब्दान्तरेष्वपि तद्धागाभिमेतषु 

वर्णेषु पदेषु वा तथा सादृश्यनिमित्त॒स्मरणमस्तु ; विवेकाम्रहो निरन्तरभानं 

वा प्रवृत्ति्तुरस्तु; न पुनवैर्णस्वरूपख्याताविन्दियाधीनायामेकरान्दस्मरणमिति 

सर्वथा तत्तस्कारक्रमाग्यक्तं त्व॒॑प्रकारत इत्यत्र नैस्तात्पथम् । अदख्याति- 

वादिनोऽपि मिथ्याघ्वमस्स्येव ; तच्च संस्कारजनकम् ; “स एवासमीचीनप्रस्थय ५५ 
, 

इति प्रष्ययस्य श्नान्तिामिधानात् । रतच्रान्यत्र- 
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८५ नैतन हि प्रवर्तेत शुक्तिकाराकरे तदा । 

रजते सा प्रवृत्तिश्चन तस्यासन्निधानतः ॥ 

इत्यादिना दूषितम् ; अम्युपगम्येवेदानीं म्रकृतमनुसन्धीयत इति दितम् 

--अस्तु इति । एतच्च नास्मदुत्रक्षामात्रे ब्द्धरेवाङ्गीकृतलादित्याह-- 

तदुक्तमिति । यथेव दशनैः पूदूरादिति । एत्या्यातम् भयथा दृराद्न- 

स्पतयःः इति । सन्तमसेऽपि वेति । अस्य व्यास्या बबह्ुलतरा खोकाचः इतिं । 

अन्यथाङृत्य॒विषयमन्यथेवाध्यवस्यतीति । प्रथमं बृक्षरञ्ञ्वादिविषयं पूवदरोनै- 

रन्यथाकृत्य हस्त्यादिखूपेण गृहीवा पश्वादारोपितहस्त्यादिरूपादन्ययेव यः 

पारमार्थिक आकारस्तेन सूयेण व्यक्ततरमध्यवस्यतिं डोकिकः प्रतिपत्त्यथः । 

दान्ति योजयंति- ग्यथ्यमान इति । अभिभ्यञ्यमान हल्यः । तयेति पू- 

छोकगतेन यथारब्देनानुसन्धातव्यम् । वाक्य इति । स्फोटात्मनि वाक्य इयथः । 

वाक्याभिभ्यक्तेहेतुभिरिति । वाक्यस्य निदयस्ततोऽनभिव्यक्तस्य याभिव्यक्तेः 

तस्या हेतुभिध्व॑निभिरमिम्यज्यमाने इलयन्वयः । फ पुनस्तस्मिन् मत्रति ! 

तदाह--भागवग्रहख्येण पूर्वं बुद्धिः प्रवतत इति । तस्मिन् 

वाक्ये मागविषयावम्रहरूपेण भागविपयांसरूपतया पूर्व॑ व्यक्तपरिष्ेदात् 

पूर्वै बुद्धिः भ्रवतेते श्रोतणाम् , पश्चाच ग्यक्तरूपेव्यथः ॥ 

इति स्फोटपिद्धिग्याए्यायां 

एकोनविंशः शोकः 
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ध्वनयः सदरात्मानो विपर्यासस्य तवः । 
उपलम्भकमेवेष्टं विपयांसस्य कारणम् ॥ २० ॥ 

यद्यपि वणेपदवाक्यविषया भिन्नात्मानः प्रयला मरुतश्च तदुदीरिताः 
-~------------- 

ध्वनयः.“ `" व्यञ्जकत्वम् इति । ध्वनयः सदृशात्मान इति विशः 

शोकः | “विपयासप्रकारानं च निमित्तपेक्षम इव्यादिनोक्त दूषणमनेन परिहियते। 

धन नादाः इव्येतय्परतिक्षिपति-- ध्वनयो विपयांसस्य हेतव इति । नैतदेवम्-- 

(प्रयज्नमेदतो भिन्ना वच्वनयोऽस्य प्रकादाकाः' इति, तेषां तत्वपश्न्केदहेतुत्रस्यो- 

क्तत्वात् । अतो ध्वनयः प्रामाण्यहेतव आश्रीयन्तां विपयासहेतवः वा । न 

युगपदेकस्य प्रामाण्यमग्रामाण्यं च युज्यते । यथोक्तम्--“स्वतस्तावदूद्रयं नास्ति 

विरोधात्! इति । अतस्तत्वपरिच्छेदहेतुत्वाभ्युपगमे विपयोसहेतुत्वानुपपत्ति 

विपर्यासहेतुलवाम्धुपगमे व। तक्वपरिच्छेदास्तम्भवादनमिव्यक्तिरियत आह-- 

सद्शातमान इति । प्रमाजनकले तु ध्वनीनां स्वाभाविकम् , 

विपर्यासहेत॒वं तु पतद्रर्योपधानवरादिति न विरोधः । नन्वेवमपि 

कारणेक्यमपरिहा्यमत  आह---उपलम्भकमेवेष्टमिति । सवैभ्रान्ति- 

साधारणमेतदिति भावः . । अथवा ध्वनयो विपयोसहेतव इत्ययुक्तम् । 

प्रयलनमेदतो मिन्नाः' इति ध्वनीनां प्रहणदैतुतवस्योक्ततात् , विंपयोसस्य 

चाग्रहणरूपत्वात् । अतो म्रहणहेतुत्वाम्युपगमे नाम्रहेतुत्वम्, अग्रह 

रूपविपर्यासहेतुते वा प्रहणामवेनानमिन्यक्तिप्रसङ्ग इव्यत॒ आह--उपलम्भ- 

केवेष्टमिति । म्रहणरूपो हि विपयासः, नाभ्रहरूप इति भावः । सदसात्मान इति 

वचनं याद्स्यामसाद्द्यराङ्कायां तामाद--यद्यपीति ।*वर्णपदवाक्यविषया इति । 

वर्णी; पदं वाक्यं च विषयो येषामिति विग्रहः । विषयत्वं चेोद्यतयेति भावः । 

मिन्नातमानः प्रयत्ना इति । एतश्च 'प्रयत्मेदतो भिन्नाः" ` शयत्र व्याल्यातम् । 

-19 
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स्थानाभिषातिनः स्थानाभिषातरन्धात्मानश्च ध्वनयः श्ब्दाभिव्याक्ते- 

हेतवः, तथापि स्थानकरणादिसाम्येन कथेचिषछन्धसाद्डयाः सङ्कीणां इव ; 

मरुतश्च तदुदीर्ताः स्थानाभिघातिन इति । भिनत्मान इव्यनुषरङ्गः । तच्छब्देन 

प्रयज्नपरामरः । स्थानामिधातल्बन्धात्ानश्च ध्वनयः रउाब्दाभिग्यक्तिहेतव इति । 

अत्रापि भिन्नात्मान इव्यनुषञ्यते । व्णपदवाक्यविषया इति प्रयत्नमेदहेतुः । 

तदुदीश्ता इति मरुद्रेदहेतुः । एषं स्थानाभिघातटब्धात्मत्वं शब्दामिव्यक्तिेतु- 

ध्वनिभेदहेतुः । यथोक्तम्-““अभिघतिन हि प्रेरित! वायवः सि मितानि वायन्तराणि 

प्रतिबाधमानः सवतोदिक्कान् संयोगतिभागानुत्पादयन्तो यव्द्रैगमभिग्रतिष्ठन्तेः" 

इति । ध्वनयश्च राब्दविरेषा एव नादापरपयोयाः । यथोक्तम्-- 

८५ तद्धि वर्णत्वशब्दत्वपञ्चारादयक्तिबन्धनम् । 

तथा ष्वनित्वतद्धेदमहामूतगुणाश्रयम् | इति । 

आकारागुणो हि ध्वनिरिति प्रामाणिकाः । ध्वनिराकादागुणः, अजातित्वे 

सति श्रावणत्वात् वणैवत् इति । अतो नियतध्वनिन्यङ्ग्यानि वर्णपदवाक्यानि 

रूपरसादिबद्धिनान्येबोपरम्येरन् , नतरारोपसम्भवः । यथोक्तम्--"नियतनाद- 

निनन्धनव्यञ्ञनाःः इति । अतोत्तरत्वेन सदरात्मान `इव्येतव्याचष्टे---तथापीति । 

स्थानकरणादि साम्येनेति । कण्डादीनि स्थानानि । संवृतादिः करणम् । यथा 

““तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् '' इति वणौनां स्थानकरणसाम्येन साद्दयम् ; एवं तज्ञ - 

कानां नादानामपि तत एव साद्र्यमर्थाक्तं वदितन्यम् , तुल्यन्यायत्वात् । आदिशब्दे- 

नावान्तरजातेरुपादानम् ; यथा खल्वत्वादिवेणोवान्तरजातिरूपेयते, एवमकारादि- 

व्यञ्जकेषु ध्वनिभेदेषु ध्वानित्वत्रान्तरसामान्यसमवायो ऽस्तीति । नन्वेवमपि ध्वनयः 

१. 21016 देढ. ग. 
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तज्निबन्धनोऽयं श्दान्दरषु शब्दान्तरग्रहणामिमानः ; उपरटन्धिनिबन्धन- 

मेव च विपयासस्य निमित्तम् , हेत्वन्तरानवसन्धानात् ; विपयौसस्या- 

परस्परं विलक्षणा अपि तथा च यथा साद्रयमेकबुद्धिमुत्पादयति, एवं वैल- 

्षण्यमपि मेदुर जनयेत् ; वैलक्षण्ये च ्रयतनभेदतो मिनाः' इत्यत्रोक्तम् । 

अत आह--कथचिदिति | अनेनाविद्यामपि कारणवेनोरीकरोति । यथोक्तम्-- 

८८तस्मादनिर्वचनीया सवप्रवादिभिश्चेत्थमियमास्थेया'" इति । छन्धसादश्याः सङ्कणौ 

इवेति । अत्र॒ ध्वनय इति विशेष्यं द्रष्टव्यम् । परमार्थतः सङ्कराभावादिव- 

राब्दः । द्वितीयपादमनुसन्धत्ते--तननिबन्धनोऽयं साब्दान्तरेषु रान्दान्तरम्रहणा- 

भिमान इति । खन्धसाद्ईयसङ्कीणवदर्तमानत्वनिबन्धन इव्यथः । स्फोटा- 

घु शब्दान्तर वर्णातमकराब्दान्तरम्रहणाभिमान इति । तथा हि--अनेकवणैके 

पदे एकाक्षरपदारोपः, यथा खदु “अयम्” इति--अत्र दच्युतवाचकापदसम्बुद्धिः 

यद्ुत्तामन्तश्वारोप्यते; तथा पदस्य वक्ये समारोपः स्फुटः- गामानय अश्वमानय! 

धां बधान! इत्यादौ ; एवमेव सरवीक्षराण्येव पदतया योज्यानि , प्रायेण सर्वेषां 

कस्यचिदथस्य वाचकत्वात् ; अन्ततः स्वरूपविवक्षया स्वरूपवाचकत्वादिति 

द्रष्टव्यम् । अत एवोक्तम् धवणैपदवाक्यविषयाः' इति । वणौत्कपदात्कवाक्यातम- 

कस्फोटविषया इव्यथः । तथा स्फोटात्मकञन्दान्तरेषु स्फोटात्मकरान्दान्तरग्रहणाभि- 

मानः । अनेनैतदपि परास्त वेदितव्यम्-““आरोपविषयारप्ये नाजानन् रजतश्नमी, 

इति न्यायात्कथमज्ञातपूर्बवर्ण॑स्य वणौरोप इति । यथोक्तम्--““असतः कल्पना 

कीदक्? इति, वणीनामपि पदस्फोटतवेन दृष्टप्वात् । अथवा शब्दान्तराण्येव स्फोट- 

रूपाणि गृह्यन्ते ; ग्रहीता तु शब्दान्तरस्य स्फोटादन्यस्य ग्रहणमध्यवस्यति । यथा 

.-_----~ ~~~ ~~~ 

१. अच्युताथैकस्य अकारस्य सम्बोधनेकवचनं यच्छब्दस्य पुष्िङ्गस्य 

दवि तीयेक्॑चनं चेति यावत् । 
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प्युपलभ्पिरूपत्वात् अनुपरुभ्ध्युपयोगि कथं तत्नोपयुज्यते ? यथा विद्र - 

वर्तिवनस्पताविन्द्रियसन्निकषै एव विपयसस्य विमित्तम् ; उपरन्परपि 

मणिकृपाणदपंणादिषु पूरवमदृषटप्रतिनिम्बस्यापि बिम्बदरशौनदिव प्रतिबिम्बभ्रमः, एव- 

मन्यत्र वणोदरीनेऽपि स्फोटदरदौनदेव वर्णभ्रम इति सूचितम् , अभिमानग्रहणात् । 

अस्यातिवादिनं प्रवयेषापि व्याख्या --परमाथेतः राब्दान्तराण्येव स्फोटात्मकानि 

गृह्यन्ते । यथा भवन्मते भावाग्रहणे भावग्रहणाभिमानः, आलोकादरौने चन्ध- 

कारग्रहणामिमानः, एवं स्फोटरूपस्य व्यक्तमग्रहणे राब्दान्तरम्रहणाभिमानो 

भवन्मतेऽस्विति । उत्तराधं व्याचष्टे--उपलन्धिनिबन्धनमेव च विप्यासस्य 

निमित्तं॑हित्न्तरानवसन्धानादिति । यदेव तत्वोपलन्धो निमित्त॒तृदेव 

विपयौसस्य निमित्तमाश्रीयते । अतो यदेवास्योपलन्धिनिमित्तं तदेव 

विपर्यीसस्य निमित्तं भवतुमर्हति, अन्यस्य हेतोस्तत्रानुपटम्भात् , तच्छपरिच्छिदव- 

द्विपर्यासस्यापि कारथस्य दृष्टत्वादिति । नन्वत्र वर्णानां स्मरणमेव, स्फोटस्य 

तम्रहणम् , दोषवशात्तूमयमपि पुष्कं न जायते । यस्वत्राग्रहः स एव च 

विपर्यासः । एषं चैकस्य तच्वपरिच्छेदकतं विपयासहेतुत्वं च नाश्रयणीयम् , 

दोषस्य विपयीसहेतुत्वात् ध्वनीनां च तत््वपचच्छिदहेतुत्वात् । अतोऽन्यविषय- 

्ञानाहितं च भावनाबीजं कथमन्यविषयज्ञानमादध्यादिति तुल्यः पयनुयोग इष्यत 

आह-- विपयासस्याध्युपर्न्धिरूपत्वादनुपद्ब्ध्युपयोगि कथं तत्रोपयुञ्यत इति । 

लस्वपरिच्छेदवद्िपयासोऽ्युपल्न्धिरूप एव । यथोक्तमन्यत्र-- 

५ एकान्तसक्वे का भ्रान्तिरसत्वे कवि प्रकाराताम् । 

द्यानुगुण्याूद्धानां, संमता स्यातिरन्या ॥ ” इति । 

तस्मादनुपर्भ्ध्युपयोगि अतुपटम्धविवोपयोगि उपड्ब्धयुपयोगिनोऽन्यदवा कारणं 

कथ स्यातिखूपे विपयीस उपयुज्यते £ अनेन चेदं दरितम्--नेदानी- 
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स॒एव प्रणिघानाभ्यासप्रसूतवासनाक्रमेणेति यक्किञ्िदेतत्- विपयौस- 
निमित्तत्वे वानमिव्यश्चजकत्वमिति ॥ 

मुपटम्भकरणविषय उपठम्भकशब्दः । रविः तु तत्सहकारिविषय इति दोषा- 

ज्ञानोत्पत्तौ व्याप्रियन्ते , न ज्ञानविहतावित्यभिप्रायः । यथोक्तम्-- 

५ कायोतिरेको जट्रे वहो दुष्टे च भस्मके । 

रागादयुपष्टुते चित्ते दृष्टा विस्मरणात्मनि ॥ `” इति । 

ननूक्तं न हि यदेवास्योपरन्धिनिमित्त तदेव विपयासस्यापि निमित्त भवितुमह- 

तीति । तत्रोक्तम--हेत्वन्तरानवसन्धानादिति । सत्यम् , तथापि कथं विरोध- 

परिदरः? अत आह-- यथा विदूरवर्तिवनस्पताविन्दरियसनिकषे एव विपर्यासस्य 

निमित्तमिति । विदूरवतिंनि वनस्पतौ चकषुरिन्धिथसनिकर्ष एव हस्त्यादिविपयो- 

सस्य निमित्तमिति । उपलन्धेरपि स एवेति । वनस्पतितत्वोपर्न्धेरपि स एे- 

न्दियसन्निकष एव निमित्तमिति । प्रणिधानाभ्यासप्रसूतवासनाक्रमेणेति । प्रणिधानेन 

यो ज्ञानाम्यासः तप्प्रसूतसस्कारपरम्परयेति । अनेन चेतदर्दितम् । तत्त्वरपरि- 

च्छेद विपयौसयोजं तेरेवेक्यम् , व्यक्त्योस्तु मेद एवेति न विरोधः । एतच 

पर्वं साधितम्- धन च -तेषां न प्रथनम्" इत्यादिना । तेनाह--यथेति । 

अनेन च प्रकारेणेतत्परिहितमिव्याह-- इति यक्किश्चिदेतदिति । इतिहेतो- 

निरुपपत्तिकमेतदिवर्षः । रएतच्छन्दनिर्दिष्टमेव ददौयति-- विपयीसनिभित्तत्व 

वानभिन्यञ्ञकत्वमितीति । इतिः प्रकाराथः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां ° 

वडाः शोकः 
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उपायत्वाच्च नियमः परदर्दितदर्दिनाम् । 

ज्ञानस्येव च वाचोऽयं लोके धुव उपप्ठवः ॥ २१ ॥ 

निमित्तमेवेदमीद्यो शब्दतत्वोपटन्धेयदिपयासयदेव शब्द 
मुपरम्भयतीति, नियतसारूप्यत्वात् ; न हि शब्दान्तरविषयध्वनि- 

विरक्षणा ध्वनयोऽन्ये तस्य व्यक्तो नः सन्ति, येनाविपयौसोऽवसीयेत । 
~ ---~~--~------ ~ --- ------~~ 

नियमानुपपतिशवेलेतत्परिहरति--उपायताच .-. ---- - - - अभिधीयते । 

अस्यार्थः--उपायतान्नेवयेकर्विडाः शोकः । नियमानुपपत्तिरनेन परिहियते । 

सा च त्रेधा पूर्वं दिता । तत्र॒ विधात्रयेऽपिं पू्ोध॑मुत्तरत्वेन 

व्याख्यास्यन् प्रथमां विधामधेकृलय तावद्रथाचष्टे-- निमित्तमेवेदमीदशं शब्द- 

तच्चेपलन्धेः, यद्धिपयौसयदेव राब्दतत्वमुपखम्भयतीति । प्रयलमेदतो भिनाः' 

इत्यत्रोक्तं इदं ध्वन्यात्मकं राब्दतच्वोपरन्धेर्निमित्तं यत् तदेव पुनरीदरा- 

मिलयर्थः । कीटरमिवययत उक्तम्--यद्विपयोसयदेव शब्दतक्वमुपरम्भयतीति । 

एतनिमित्त प्रथमे विपयीसयदेव अन्यथावेन म्राहयदेव राब्दतच्वमुपलम्यतीति 

यदिल्यर्थः । विपर्यासतयदिति दातृप्र्ययेन हेतुत्वं वदता विपयौसस्योपायत्वमनु- 

ग्राहकत्वं द रितम् । कारणमाह --नियतसारूप्यत्व्दिति । नियतं सारूप्य येषां 

ध्वनीनां तेषां भावो नियतसारूप्यत्वम् , तस्मादिति । नियत्तारूप्यादिति पठे 

नियतात्साखूप्यादिति विग्रहः । कारणनियमात्कायनियम इति भावः । एतदेव 

व्यतिरेकेण दरोयति-- न हीति । सन्तीत्यन्वयः । शब्दान्तरविषयध्वनि- 

विरक्षणा इति । आरोप्यभूतं शब्दान्तरं विषयो येषां तेम्यो ध्वनिम्यो विखक्षणा इति । 

ध्वनयोऽन्य इति । य एते सदरात्मानः तेभ्योऽन्ये केचनेति । तस्य व्यक्तो तस्य 

राब्दतच्छस्य विपर्यासमन्तरेणाभिग्यक्तौ नः सन्ति, अस्माकम्वाचीनानां विन्ते । 

यदि ते सन्ति ततः, किमत आह-येनाविपर्यासोऽवसीयेत । येन तादराध्वन्य- 



[एकविंशः शोकः] गोपालिकासहिता १५१ 

अत॒ एव च तुल्यरूपः सर्प्रतिपत्तणां विपयौसः , तन्निमित्तस्य 

स्तित्वेनाविपयीसो विपयीसाभावोऽवसीयेत । अथवा अविपर्यांसः विपयौस- 

रहितः शब्दो ध्वनिभ्योऽवसीयेत । अविप्यासे इति पठे शब्दतच्वमिति 

विरोष्यम् । अनेन पूर्वश्ठोकगतस्य विपयांसस्येति पदस्यानुषङ्गो दरतः , विपया- 

सस्य तखज्ञानोपायत्वात् तवपुवेभाविलिनियम इति । द्वितीयामपि नियमा- 

नुपपर्चि परदिरति--अत एवेति । यत एव न राब्दान्तरविषयध्वनिविलक्षणा 

ध्वनयोऽन्ये व्यक्तौ नः सन्ति अत एवेव्यथः । तुल्यरूपः सवैप्रतिपत्तणां विपर्यास 

इति । एतत् ¶न च सर्व्रतिपत्तणानेकरूपः' इलयत्र व्यास्यातचरम् । का पुनः 

८उपुयत्वात्" इव्यस्थात्र व्या्या; तामाह- तनिमित्तस्य समानत्वादिति । एकस्य 

प्रतिपततरविपयीसे यन्निमित्तं तस्यान्यष्पि प्रतिपत्त् समानत्वादिव्यथः । एवं च 

वदता पूर्वशोकाद्विपयीसस्येतिवत् (ध्वनयः सटशत्मान;" इष्यस्यापि विपरि- 

णम्यानुषङ्गो दरतः । सदृदात्मनां ध्वनीनां विप्यासोपायत्वाद्विपयासस्येक- 

ह्प्यनियम इति । अन्यत्रापि व्याचष्े---करमनियमश्च नियतक्रमत्वादिति । 

क्रमनियमश्च ८ न च विपर्यासे क्रमनियमः इयत्रोक्तो द्रष्टव्यः । विपय।सक्रम- 

नियमश्वामिग्यकतयङ्गमेवाङ्गीकृतम् । ' प्रलेकमनुपाख्येयज्ञानतद्भावनाक्रमात् ' इति 

व्िपयासकरमविरोषस्यप्यमिन्यकःयुपायत्वाद्विपर्यासस्य सम्बन्धी यः क्रमः तन्नियम 

इत्यनेन व्याख्यातम् । “उपायत्वाञ्च नियमः, इति वदतो दृष्टान्तोऽपि कशिद्धि- 

वक्षित एवेद्याह-परथा चेति । अविचमानात्मभूतसङ्ल्यान्तरज्ञानमिति । अविचमा- 

नस्तुच्छ अत्मा रूपं यस्य स्ङ्ख्यान्तरस्य तदविधमानात्मकं मूतमतीतं तेनावि - 

मानतमनो भूतस्य सङ््यान्तरस्य ज्ञानमिति विप्रः । कचित्पाटः अवियमाना- 

नात्मभूतेति । तत्राविद्यमानस्यानात्मभूतस्य निर्जिन्ञाितसङ्ख्यायाः प्रृथग्भूतस्य 

सङ्ख्यान्तरस्य ज्ञानमिति विग्रहः । अथवा अविद्यमानस्यानात्मनो भूतस्य 

स्षस्मादन्यस्यातीतस्य च सङ््यान्तरत्य ज्ञानमिति । भथवा नञुरदितपटेऽपि 
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समानत्वात् । कमनियमश्च नियतक्रमतात् । यथा चाविचमानातल- 

मूतसङ्ख्यान्तरज्ञानं सङ्ख्य न्तरभतिपत्तो निमित्तं तदुपायतवात्, तथेहापि 
शब्दान्तरपर्च्छिदः । न दहि कचिकतियायां हि निर्जिज्ञासितसङ्ख्येषु 

विद्यमानो भ्रियमाणः आत्मा स्वयं ये विद्यमानश्वासमा च ततोऽन्यस्वविद्यमानाम्ा 

इलेवमवरि्मानलमनासमत्वं च सिष्यलेव । सङ्ख्यान्तरप्रतिपततौ निमित्तमिति । परस्य 

सङ्ख्यान्तरस्य प्रतिपत्तौ निमित्तं कारणमिति । तदुपायत्वादिति । सङ्ख्यान्तर- 

प्रतिपर्ति प्रति तस्यैव विधमानानातमभूतसङ्ख्यान्तरज्ञानस्थेवोपायघ्वादन्वय- 

व्यतिरेकावधास्तादिति । अथवा तत्र सङ्छ्यान्तरप्रतिपत्तो उपायत्वाद वियमाना- 

त्मभूतसङ्ख्यान्तरस्येति सिध्यति । अथवा स ताद्रदा उपायो यस्येति ब्रीहिः । 

एवं च वदता निमित्तेवेदमीदरो सङ्ल्यान्तरप्रतिपत्तेः, यद्विपय॑सयदेव 

सङ्ल्यान्तरमुपम्भयतीति तुस्यरूपः सवेप्रतिपत्तृणां विपर्यस्त इति च 

पूरवोक्तनियमद्वयस्य टदष्टान्तवचनं कृतमिति दरष्टग्यम् । ननु सङ्ल्यन्तरग्रतिपत्तौ 

निमित्त तदुपायत्वादिति साध्याविरिष्टता हेतोः । मेवं वोचः । तदुपायलात्तस्यैवो- 

पायत्वादिव्युपायान्तरनिवृत्तेः विवक्षितत्वात् । कचित्पाटः सङ्ख्यान्तरप्रतिपत्तौ 

नियतमुपायत्वादिति । तत्नोपायत्वाजियतमिति सम्बन्धः। तथेहापि शब्दान्तरपरिच्छेद 

इति । इदपि राब्दतत्वलोपकम्भेऽपि शब्दान्तरपरिच्छेदो गकारादिपरिष्छेद उपायत्वा- 

ज्नियत इति विपरेणम्यनुषङ्गः । पाठन्तरे निमित्त तदुपायत्वादिति । अविवमानत्वं 

पूर्वसङ्स्यानामसिद्धमिति चेत् तत्राह--न हीति । क्चिक्रियायामिति । 

रोकिक्यां वैदिक्यां वा, ‹ शातं ब्राह्मणा भोजयितव्याः" “ङतं गावो दोग्धव्याः' 

इति । तथा “तं इातेन यातयात् ' इति "्रादरारातं दक्षिणा” इति च | 

निजिज्ञाकषितेषिति । शतादिसदख्यानिरजिज्ञासा विवक्षिता । कचिश्च पाठो 

निरजिज्ञासितसङ्ख्येषिति । शतादिसङ्ख्यापरिच्छिनेषु वस्तुष्विति । आदिरान्देन 

सहन्ञदेरुपादानम् । यथा-- | 
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शतादिसङ्ख्यापरिच्छिननेषु वस्तुषु पूसङ्ख्यासम्भवः, सङ्ख्यायाः 
पर्च्छिदरूषत्वात् , तस्य च तततासम्भवात् । यथे चोदत्तो 

क्षीरबीजादिकायाणामानुपूवीनियमस्तथोपरम्धावपि । तस्मात्यरोपदर्धित- 

[४ ११११. १ भम २१२ -------------------- ~ -----+-- 

^“ गुरुं नेत्रसह गेण चोदयामास वास्तवः । '” इति 

“अश्वसहस्रं दक्षिणा!" इति च । पवसङ्रयासम्भव इति । एकवमारम्यो- 

पान््यावधीनां पवां सङ््यानां सम्भव इति । कारणम।ह--सङ्ए्यायाः 

परिच्छेदरूपत्वादिति । अपेक्षाबुद्धथा यः परिच्छेदो जन्यते स एव सङ्ए्याभवे 

प्रलयः, सङ्ख्यानमिव्यथेः । न सप्तमः पदाथः सङ्ए्था, नापि गुण इति 

केचिन्मन्यन्ते ; तन्मतेनेदमुक्तम--परिच्छेदरूपत्वाद्ेति । येषां च सङ्ल्यया 

परिन्छि्यत इति सङ्घ्यापरिन्छेदयोभंदः, तेषामपि यवत्परिच्छेदभावितवा- 

दूपत्वोपचारः । यथा हि रूपं सुक्तव। रूपि न ठक्षयते, तथा परिच्छेदं मुक्। न 

सडस्या । अपेक्षाबुद्धथा हि सद््येयं॑परिच्छिन्दन्त्येव सङ््योपजायते, 

तद्धिनारो च विनङ्क्ष्यतीति स्थितिः । अतः परिच्छेदामिकेस्युच्यते । ततः 

किमिसाह--तस्य च तत्रासम्भवादिति । तस्य परिच्छेदस्य तत्र पूवेसङ्ल्या् 

परसङ््यायां निर्जिज्ञासितायामसम्मवात् ; एकपरिच्छेदवेखायामन्यपरिच्छेदा- 

सम्भवादिति भावः । अथवा तस्य परिच्छेदस्य तत्र परिच्छद एवासम्भवात् 

परसङ्ख्याघ॒पूरवसङ्ख्यासम्भवे परिच्छेदरूपत्वात् सङ्ख्यानं परिच्छेदे 

परिच्छेदो वक्तव्यः ; न च तत्संभवति ; परिच्छेदस्य ज्ञानत्वात् ; 

ङानानां च क्रमवर्तित्वात् ; अन्ययैकक्षण एव सवेज्ञानप्रसङ्गः ; तश्च 

प्रमाणविरुद्धमिति मावः । नियतक्रमवेऽपि दृष्टान्तमाह --ययेव चेति । उतप्ौ 

्षीरबीजादिका्याणामानुपूर्वानियम इति गमो प्रन्यः । तथोप्रन्धावपौति । 

आनुपून्धनियम इति स्िष्यति। एवं प्रथमपादो व्वाह्यातः । दितीयपादं म्याचष्टे- 

` 20 | 
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श्ब्दतत्ग्राहिणामनन्योपायतया विपयसनियमः । अपरप्रदरितविषयास्तु 

परमर्षयः साक्षात्कृतधमौणोऽव्याहतान्तःप्रकाशा विधूतविपयोसक्रमं 

च॒ वाक्त्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामाघुरिति च प्रतिज्ञायते । 

तस्मादिति । यत एवमुपायलाननियम उपपत्तिमान् तत इत्यथः । परोपदरित- 

शब्दतच्छप्रहिणामिति । शब्दतक्वेति विशेष्यं दरितम्। अनन्योपायतया विपयांस- 

नियम इति । अनेन पूर्वपदेन सह योजना कृता । अत्र च प्रथमपादाथैमुपपाद् 

तदुपपादनं च हेतूकृत्य पश्वासूवाधे एव छत्लो व्याख्यात इति वेदितम्यम् । 

दवितीयपादस्यामिप्रायमाह --अपरप्रद्ितविषयाह्विति । परैः भ्रदरिते ,विष्रयो 

येषां ते पयप्रदर्ितविषयाः, तेम्योऽन्येऽपरप्रदरितविषरया इति । तानेवाह.- - 

परमर्षय इति । साक्षाच्ृतघर्माण इति । अर्ण प्र्क्षेण साक्षाक्कृतोऽ- 

धयक्षीकृतो धर्मो यैरिति विग्रहः । उपरक्षणं चैतदधर्मस्यपीति । आरष॑ज्ञानास्ितवं 

च पूर्वाचार्यसाधितमनुसन्धेयमिति । अव्याहतान्तःप्रकारा इति । यश्च प्रकारा 

आर्ष्ञनेनाह्ितोऽन्तरात्मनि, स न जातुचित्तषां केशिब्याहन्यते ; न हि कारण- 

दोषज्ञानं बा बाधकज्ञाने वा तस्य कदाचिद्वाघकमस्तीति भावः । विधूतविपयीस- 

करम॑चेति | भिधूतौ विपयासः क्रमश्च यस्मिन् तदि धूतनिपयांसक्रमम् । क्रमस्य 

च विपर्यासः रोषी , क्रमः तमवतामङ्गमिति न्यायात् । तेनाभ्यर्हितत्वविवक्षया 

विपर्यीसस्य पूर्वनिपातः कृतः । विधूतो विपयासस्य क्रमो यस्मिनिति वा 

विप्रहः । विधूननं तु विप्यासस्या्थसिद्धम् । कचित्तु विधूतविपयांसक्रमं चेति 

प८; । तत्र चकारः समञ्जसः । पाठान्तरे चोऽवधारणार्थो व्याद्यातन्यः | 

बाक्तत्वमिति । वाचः ` पारमार्थिके रूपमिति । प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामाघुरिति 

च प्रतिज्ञायत् इति । प्रतिपेदिर इति च प्रतिज्ञायते ; प्रतिपाद्यामा्ुरिति 

च प्रतिङ्खायत इयर्थः । प्रतिज्ञायत ह्यनेन वचनस्य तत्र तात्पर्यं ` दरितम् । 
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यथोक्तम्--““साक्षात्कृतघमीण ऋषयो बभूबुः । ते च परेभ्योऽसाक्षात्कृत- 

कुत्र प्रतिज्ञा इव्यपेक्षायामुक्तम्--यथेक्तमिति । निरुक्तकारेणेति सिध्यति । 
तद्व चनसुपादत्ते---साक्षातकृतधमीण ऋषयो बभूवुरिति । अनेन प्रतिपेदिर 

इव्यत्रोक्तिद॑शिता । ननु कथं वाक्तखं प्रतिपेदिर इव्यत्र साक्षात्कृतधर्माण 

ऋषयो बभूवुरित्येतस्प्रमाणम् ? पद्य , अनेन हि धर्मस्य साक्ात्करणमुक्तम् , 

न वाचः ; धभभश्चाथे एव । यथोक्तम्--“्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वम्? 

इति । अतो वक्तव्यमेतत् । उच्यते-- निरुक्तकारो हि वेदसंप्रदायौ- 

पयिकरतया वेदसाक्तात्करि वक्तव्ये किपुनन्यौयेन वेदसाश्षात्करणमप्युक्ते 

भवतीति मन्यमानस्तत्फटभूतधर्मसाक्षात्करणमेवाह--“साक्षा्तधर्मीण ऋषयो 

बभूतुः'” इति ; न हि शब्दमन्तरेणाथः कश्चन गृह्यते । यथोक्तम्-- 

न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः राब्दानुगमीदते । 

जनुविद्धमिव ज्ञानं सव॑ शब्देन गृह्यते ॥' इति । 

अपरि च प्रेयस्साघनं हि घर्मः; तत्र मन्त्रोऽप्यन्तगैत इति मन्तभागः साक्षा 

कृतो घमतयेव, ब्रह्मणमगोऽपि धयद्राह्मणानि' इति त्रह्मयज्ञरोषतया विनि- 

युक्तत्वाद्धम॑एवेति तस्यापि धर्मतयैव साक्षात्करणम् ; कल्पसूत्रयोरितिहास्- 

पुराणयोश्च ब्रह्मयज्ञरोषता ; “ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदोऽध्येयः'* इति 

अद्गानामस्ति धरममरोषता ; एवमन्येषामपि राल्ञणां तत्तच्छवणकिधिरेषतया 

धर्मतवमूहनीयम् । तथा रोकरिक शब्दस्यापि ^““शाल्रेण धर्मनियमः! इति स्थित्या 

धर्मत्वमस्तयेव । ““एकः दाब्दः सम्यग्ज्ञातः!” इव्यप्यस्ल्येव वचनम् । तस्मास्ममाण- 

मेतच्छब्दतचप्रतिपत्ताविति सिद्धम् । तदुक्तम-- 

८८ अत्राह निद्य एवायमागमः'ˆ““ |. 

आर्षज्ञानावबुद्धो वा पूव भवति कस्यचेत् । 

ततस्तेनापरेभ्योऽसौ शिष्येभ्यः प्रतिपायते । 
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धमभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्राुः । उपदेशाय गकायन्तोऽपरे 
भिम्मग्रहणयेमं ग्रन्थं समाप्नासिषूरवेद च वेदाङ्गानि च” । 

तैरष्यन्येम्य इत्येवं शिष्याचार्यपरम्परा । 

परवृत्ता तावदेवास्ते यावद्ाभूतपम्प्रवम् ॥ 

पुनः सृष्टौ ततः कश्चिदादावारषा्च दर्शनात् । 

नित्यं टृषटागमं साक्षाच्छिष्येभ्यः प्रतिपादयेत् ॥ ! 

तथा चाहूः- 

८अतीन्दियानसंवेचान् पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा । 

ये मावान् वचनं तेष्व कोऽतिवतितुमर्हति ॥” इति । 

प्रतिपादयामाघ्ुखि्यत्रोक्ते दरयति--परेभ्योऽसाक्षात्कतधरमैभ्य उपदेरोन मन्त्रान् 

सम्प्रादुरिति । त ऋषयः परेभ्यः स्वरिष्येभ्यो निजयेव राक्त्या स्वयमेवा- 

साक्षात्कृतधभेम्य इति सम्प्रदानकारणोद्धाटनम् । मन्त्रानिव्युपलक्षणं ब्राह्मण- 

स्यापि । यथाक्तं निरुक्तवार्तिक एव- 

“ असाक्षाक्कतधरमम्यस्ते परेभ्यो यथाविधि । 

उपदेरोन सम्प्रादुमेन्त्रान् ब्राह्मणमेव च ॥' इति । 

उपदेशश्च बेदव्याख्या । यथोक्तम्-- 

८८अर्थोऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि । 

व्याख््येवाप्रोपदे शः, सयद्विदार्थस्य विवक्षितः ॥ ' इति । 

उपदेशाय ग्छायन्त हति । उपदेशेन प्राहयितुमराक्या इव्यर्थः । अपरे 

द्वितीयेभ्यो न्यूना इति । विम्मग्रहणाय उपायतो वरीकरणायेमं प्रन्थं वक्ष्यमाणं 
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तदुक्तम् 

“ असतश्वान्तराटे यः श्चब्दो नास्तीति मन्यते । 

प्रतिपत्तुरहाक्तिः सा प्रहणोपाय एव सः ॥ 

समाम्नासिषुः समान्नातवन्तः । तमेवाह--वेदं च वेदाङ्गानि चेति । अङ्गरान्द 

उपाङ्गदिर््युपलक्षणाथेः । वेदमुपदशोमात्रा्रहीतुमशक्ता वेदं समान्नातिषुः । 

वेदार्थं चोपदेशेन म्रहीतुमराक्ता अङ्गानि च समान्नासिपूरिति । 
यथोक्तम्-- 

५ अशाक्तास्तूपदेरोन प्रहीतुमपरे तथा । 
* वेदमम्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः | ̀ इति । 

विम्मरन्दो ह्यनन्तरमेव तत्र निरुक्तः---“विम्म मिम्म भासनम्" इति । 

व्याख्यातं च--- 

८८ बिम्म भिम्ममिति त्वाह बिभवयर्थविवक्षया । 

उपायो हि विभर्वयथमुपेये वेदगोचरम् ॥ 

अथवा भासनं बिम्मं भासतेर्दीपिकमंणः । 

अभ्यासेन हि वेदार्थो भास्यते दीप्यते स्फुटम् ॥ इति । 

यथा हि स्वामी वीक्षणमात्रेण कमंकरान्नयुङ्क्ते, तप्पुरुषस्तु तदमिप्रायनिवेदनेन, 

इतरे तु स्वार्थं सामादिभिरुपायैः कारयन्ति, एवमिहापि । यथोक्तम्-- 

‹'प्रथमाः प्रतिभानेन द्ितीयास्तुपदेरातः । 

अभ्यासेन त॒तीयास्तु वेदार्थं प्रतिपेदिरे ॥”* इति । 

स्वोक्तमर्थं बृद्धसंबदेन द्रदयनाह-- तदुक्तमिति । तत्र “निमित्तमेत्रेदमीदरामः इति 

ूरवेस्मिननियमे शछोकमुपन्यस्यति--असतश्वेति । अन्तरा इति । विवक्षाया 
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यथाचसङ्ख्याग्रहणमुपायः प्रतिपत्तये । 

सङ्ख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा वणान्तरश्रुतिः ॥ 

‹ नैरिेकं पदम्) इति ज्ञानस्य च मध्य इव्यथः । यच्छम्दमिति पाटः । 

परमा्थतोऽसतो गकारादेरन्तराठे शाब्दं परमा्थरब्द विषयं ज्ञानमुदीयमानं नास्तीति 

लौकिकः प्रतिपत्ता मन्यत इति यत् वण्॑रहणं च यदमिमन्यते सा प्रतिपनतु- 

रराक्तिरेव ऋषिव्साक्षात्कतमराक्तिरेव अराक्तिकृतमिव्यथः । कर्यै कारणोप- 

पचारः । तथापि कथं नियमः ? अतत आह--ग्रहणोपाय एव स इति । निरवयव- 

विषयं ज्ञानं नास्ति गकाराद्येव प्रतीयत इति योऽभेमानः, स तच्चग्रहणाम्युपाय 

एव ; नालुपायः। स एव वा तच्छम्रहणोपाय इति । कचित्पाठः यः शब्द इति । यः 

प्रतिपत्ता असतोऽन्तराटे गकारादिषु प्रतीयमानेषु तदतिर्क्िः शब्दो नास्तीति 

मन्यते, तस्य प्रतिपत्तुरराक्तिः सेति पूववत् यच्छब्दामावेऽपि पूर्वोक्तं नास्तीति मननं 

तच्छब्दाम्यामुच्यते । अन्यः पाठो यान् रब्दानस्तीति । एनं पाठमधि- 

कृलयान्तरारस्य विवक्षेत्यादिका पूरवेग्याख्या । विवक्षातः प्रभल्येकपदज्ञाना- 

ल्मागन्तराछे यानसतः शब्दानस्तीति प्रतिपत्ता मन्यते । उदेश्येः रन्दैरस्तीति 

मननस्य प्रयेकसम्बन्धादस्तीयेकवचनप्रयोगः ।. अस्तिक्षीरासमासवदस्ती- 

लन्ययं बा तेन सन्त इव्यथः । प्रतिपत्तुरराक्तिः सेति । यान् राब्दानि्युक्तानां 

तु सेति तच्छब्देन पराम; । अशक्तिरिति विशेष्यदवारा लिङ्गवचनम्यत्यासः । एवं 

परहणोपाय एव स इलयत्रापि द्रष्टव्यम् । पूववदेव भ्याल्या । सम्प्रति अत एव तुल्यः 

स्व्रतिपत्तणां विपर्यासः , तन्निमित्तस्य समानत्वात्! इृयत्र शोकमुपन्यस्यति-- 

यथादसङ्ट्याप्रहणमिति | यथा ह्यायानां सङ्ल्यानां प्रहणे सङ्स्यान्तराणां प्रति- 

पस्युपायो भवति भेदेऽपि परस्परं तेषाम् तथा शब्दान्तराणां गकरादीरना शरुतिः 

श्रवणमेकस्य शाब्दतच्तस्य प्रतिपत्तय उपायः परस्परं भेदे ऽपीति । (कर्नियमश्च 
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यथानुपूर्वीनियमो विकारे क्षीरबीजयोः । 

तेनैव प्रतिपत्तृणां नियतो बुद्धिषु क्रमः ॥ "" 

यथा च ज्ञानस्यासद्राद्याकारानुकारविपयांसापप्टवो नियतः तथा वागा- 

त्मनोऽपि सद्शव्यज्ञकध्वनिभेदानुकारत् क्रमभावी विपयीसोपप्टवः । 

नियतक्रमत्वरात्" इद्यत्र छकमुपन्यस्यति-- यथानुपूर्वीनियम इति । यथा किं 

क्षीरबीजयोः प्रकृत्योरविंकरि परिणामे क्रमनियमो दृ्टत्वादङ्गक्रियते, तथेव ग्रति- 

पत्तणां बुद्धिषु दृर्यत एवानुपूर्वीनियमः ; न च दरोने कश्िद्विरोषः । एते 

च “छोकाः पूर्वमेव व्याख्याताः । तत्र “असत श्वान्तराटे यान् शब्दानस्तीति 

मन्यते । ग्रहणोपाय एव सः” इव्यस्य न्याख्य (निमित्तमेवेदम् › इत्यादिका । 

‹'असतश्वान्तराठे यान् रब्दानस्तीति मन्यते । प्रतिपत्तुरशक्तिः सा” इत्यस्य 

व्यद््या (न हि शब्दान्तरे'त्यादिका । द्वितीयशछकव्यास्या भयथा चाविद्य- 

माने'व्यादिका । तृतीयशछछोकव्याल्या “ यथेव चोतत्तौ" इत्यादिका । सम्प्रयुत्तरा्ध 

व्याचष्टे--यथा चेति । ज्ञानस्यासद्राह्याकारानुकारविपयांसोपप्टव इति । 

म्राह्यस्याकारे म्राह्याकारः तस्यानुकारोऽनुकरणम् । अनुगतिरिति यावत् । 

तद्विपर्यासस्तद्वतो भ्रमः । असतो म्राह्याकारानुकारस्य सम्बन्धी यो विपर्यासः 

स॒ एवोपष्व उपस््मैः इति । यथा हि विज्ञानवादसिद्धान्तन्यायात् बाह्योऽर्थ 

प्राह्मः; स च सन्नेव; स च तत्रैव वतेते; तथा विज्ञानेऽपि तस्याकार- 

स्यानुकारोऽनुकरणमसत्येव ; यथा जपाधमस्यपि रागस्य स्फटिकेऽनुकार्ः+ 

अर्थघर्मस्याप्याकारस्य ज्ञानघर्मतयावग्रहात् । स च विपयौस एव , अन्यस्यान्य- 

याभानात् । स च स्वतःप्रमाणस्य ज्ञानस्योप्वः । यथोक्तम्---“निराकारा 

च नो बुद्धिराकारवान् बाह्योऽथः'' इति । नियत इति धुव .इत्यस्य न्याखूया" | 

एवं दृष्टान्तांशो व्याएयातः । दार्न्तिकांशमनुसन्धत्ते--तथा वागात्मनोऽपीति । 
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तथादि- येषामपि वर्णलक्षणं वाक्तत्वमविवमानमागविच्छेदमिलम्युपगमः, 

सदराव्यज्जकष्वनिमेद नुकारादिति । सदरानां म्यञ्जकनां ध्वनीनां यो 

भेदस्तस्य वागातमन्यप्यनुकारात् तस्स्थतया तद्ध्मतयावभासात् ध्वनिक्रमस्यापि 

तत्रानुकारात् क्रमभावी विपयासोपष्नवो नियत इति सिध्यति । विज्ञानवादिमतेन 

वेतदुच्यते--यथा च ज्ञानस्यासद्राह्याकारानुकारविपयासोपष्व इति । 

यथा किं विज्ञानवादे ज्ञानस्य स्वमावस्वच्छस्य योऽसन्नेव प्राह्याकारः 

तस्यानुकारस्तद्धमतया भानातमा विपयौसो नामोपषव इति । ज्ञानं 

हि तत्न वासनया जन्यते; सा च स्वकारणज्ञानवरात् प्राह्यकारानुरक्त 

स्वकार्येऽपि ज्ञने परमार्थतोऽसन्तमेव ग्राह्याकारं सम्षयति । अर्पिनेगं च 

प्राह्माकरेणानुकृतेन वा सादृद्याबो विपयीसो विभ्रमः 'नीलमिदम् , पीतमिदम्! 

इति , स एवात्ोपणएवः । यथोक्तम-- 

४ अविभागोऽपि बुद्धथासा विपयौसितदरीनैः । 

परह्यम्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ '” इति । तथा-- 

८मत्पक्षे यद्चपि स्वच्छो ज्ञानात्मा परमाथतः । 

तथाप्यनादौ संस्तरे पृवेज्ञानग्रसूतिभिः ॥ ` 

चित्राभिश्चिन्रहेतुत्वाद्रासनामिरपप्लवात् । 

आनुरूप्येण नीखादिप्राह्यप्राहक मूषितम् ॥ 

प्रविभक्तमिवोत्पनने नान्यमथमपेक्षते । 

अन्योन्यहेतुता चैषां ज्ञानराक्सयोरनादिका ॥ › इति । 

सभ्प्रति स्फोटस्पेत्यनुक्त्वा वाच इत्यभिधानस्याभिप्रायमाह--तथा हीति । 

येषामपीति । अभ्यर्पगम इत्यन्वयः । वर्णलक्षणं वर्णरूपं वाक्त्वं 
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तेऽपि भागक्रमसंसर्गलक्षणमन्यं॑चोदात्तदी्षतवादिरूपमुपषटवं नियतं न 

तस्यावजानते । तथा हि-सन्ध्यक्षरेष्वकारेकारौ चान्येष्वपि स्वरेषु 

स्वरितगुणयुक्तेषुदात्तानुदात्तगुणमेदविभज्यमानभागमेदमिननेषु न॒ भागक्रम- 

संसगेभ्रख्यापहवमरति । तटुक्तम्-- 

परमार्थः राब्दात्मा, अविद्यमानभागावच्छेदं यथा किलावयवी विधमान- 

भागावच्छेदः विद्यमाना मगिरवच्छेदो विरोषणं यस्य॒ ततोऽन्यदविधमान- 

मागावच्छेदम् । इत्यम्युपगम इति । अभ्युपगममात्रमेतत् , न प्रामाणिकमिति 

भावः । तेऽपीति । नाबजानत इत्यन्वयः । भागक्रमसंसर्गलक्षणमिति । 

भर्ग; ऋमेण च यः संस्गस्तदुक्षणम् । भागानां क्रमेणेति विग्रहे भागससर्गोऽपि 

श्ङ्गप्राहिकया गृहीतो वदितव्यः । उप्वमिति सम्बन्धः । अन्य चोदात्त- 

दीर्धत्ादिरूपमुपष्ठवमिति । आदिरब्देनानुदाततष्टुतत्वदिरुपादानम् । नियत- 

मव्यंभाविनं न तस्यावजानते । तस्य वणैकक्षणस्य वाक्तच्वस्य । एतदेव स्फोरयति 

--तथा दति । सन्ध्यक्षरेषिति । एचः सन्ध्यक्षराणीति । अकरिकरौ चेति । 

एकर तावप्सन्ध्यक्षरे एकाद शस्वरवत्प्रथमस्वरस्तृतीयस्वर श्च विचेते त्यथः । अनेन 

च भागक्रमसंस्े दरतः । अत्र च “अस्तिर्भवन्तीपरः!” इतिं स्त इत्यथसिद्धम् ; 

नावजानत इति वानुष्गः, दितीया च तत्र द्रष्टव्या । अवापहवमहेतीलयुत्तसत् 

दर्शनान्नापहवम्हत इत्यत्र सिध्यति, प्रथमा च । अन्येष्वपि सन्ध्यक्षरेषु तरिषु द्वितीये 

तावदाकारसहितोऽसवेव ; तृतीये पुनर्कारोकारौ ; चतुथं तु द्वितीयस्वरसहितोऽ- 

सविव । अनुक्तसमुच्यार्थो वा चकारः । अन्येष्वपि स्वरेषिति। दादशस्वपि | अचः 

स्वरा इति । स्वरितगुणयुक्तेधिति । स्वरितमेव गुणः स्रारेतगुणः, तेन युक्तेषु 

इति । कचित्पाठ; स्वरितगुणेषिति, तदा ऋूतरीहिः । एतच भागक्रमतंसगेप्रददीन- 

यक्तम् । यद] ह्यन्ये स्वराः स्वरितगुणाः तदा करमभागतेसीदाहर्णं कथमित्वाह- 

(--21 
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भेदानुकाये ज्ञानस्य वाचश्चोप्रवो धुवः । 

्रमोपस॒ष्टरूपा वाग्ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयम् ॥ 

न ज्ञेयेन विना ज्ञानं व्यवहारेऽवतिष्ठते । 

नारन्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ 

{~ _ 

उदात्तानुदात्तगुणमेद विमञ्यमानभागमेदभिनेषििति । उदात्तायुदात्तरूपयोगुणयोः 
[ किदिर 

भेदेन बिभञ्यमानयोभौगयेोर्भेदेन भिनेषविति । कचित्पाठः भागमेदेष्विति । 

उदात्तानुदात्तगुणमेद विभञ्यमानो भागमेद) येषिति विग्रहः । उदाचानुदात्तसमा- 

हरे हि स्वस्तिः । ततश्चेकस्मिन् वर्णे तयोः समवेश्ाद्रणात्मनोऽपि भागभेदः 

प्रसग्येतेति । न भागक्रमसंप्रख्यापहवमर्हेतीति ¦ व्याख्यातचरं चैत् । 

तस्माद्वाङ्मात्रसतम्बन्ध्य प्रमुप्व‡ न स्फोटात्मन्यव केवट इति सिद्धम् । 

अल्ल च स्वरितगुणेषिति विरोषणम्ुदात्तेत्यादिविरेषणे देतुतयेति द्रष्टव्यम् । 

यथोक्तम्-- 

“"उदासश्चानुद ततश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः | 

आयामविखम्माक्षेपेस्त उनच्यन्तेऽक्षराश्रयाः ॥ 

एकाक्षरसमवेरो पूवेयोः स्वारितः स्वरः ॥ `” इति । 

पूर्व ॑पूत्राधसवादके छकत्रयमुपन्यस्तम् । इदानीमुत्तरार्धसंवादकं छोकदय- 

सुपन्यस्यति-- तदुक्तमिति । “भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपष्ठवो धरुवः ।'* 

ज्ञानस्य वाचश्चोभयोरपि रोके धुव एवोपप्कवः । उपट्ठवं विशिनषटि-भेदानुकार 

इति । तत्र ज्ञाने तावदाकाष्मेदानुकारो जेयगतस्याकारभेदस्य ज्ञनेऽपि कल्पना 

वासनागतस्य वा नीख्पीतादिरूपभेदस्य ज्ञनेऽष्यारोपः । एवे मेदकल्पकोऽनुकारो 

भेदानुकार इति व्यायाम् । मेदकर्वको वा मेदानुकारः । यथां किंडा- 
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कारभेदो जेयस्थतया वासनास्यतया वा प्रतिभासते तथा ज्ञानधर्मेतयापि भासते 

इत्यस्ति मेदस्यानुकतैत्वम् , वाचि पुन्वनिमेदानुकारः । स च पूरववदृद्धिधा 

व्याख्येयः । कचित्पाठः वेयानुकार इति । ज्ञानं हि वेद्यमनुकरोति भोः इति 

ज्ञानम् “गोः इत्यथः इति । तथा वाच्यपि वे्यानुकारोऽन्येषां वेयानां ध्वनीनां 

वणानां वा निरवयवे उन्देऽनुकार इति । इुत इ्याह--"“क्रमोपसुष्टरूपा वाक् 

ज्ञानं ज्ञेयन्यपाश्रयम्'' इति । भागक्रमेणोपसृष्टमुपष्टुतं रूपं यस्याः सा तथोक्ता । 

ज्ञानं च किंश्चन ज्ञेयं व्यपश्चियवोत्प्ते । 

एवमन्वयनोाभयल्ताप्यनुकारो दरितः । इदानीं व्यतिरेकेणाप्युप- 

पादथेनाह--^्न ज्ञेयन विना ज्ञाने व्यवहरेऽवतिष्ठते' । क्रचिदप्य- 

दरीनादिति भावः | यथोक्तम-- ° 

(ज्ञाने न जायते किश्चिदुपषटम्भनवर्जितम् । "' इति । 

क्रमोपसेत्यत्रापि व्यतिरेकमाह--“नाटन्धक्रमया वाचा कश्चिदथौऽमिधीयते । '" 

इति । तथेक्तम्--“क्रमश्वापि विवक्षितः इति । एवं तावत् (क्रमभागसंसं- 

लक्षणमुपष््म्" इद्यस्य विप्रतिपत्तेरुपपाद्नं कृतम् । ८अन्यञ्चोदात्तादिखूप 

मुपषठवम्' इत्यत्र न विप्रतिपत्तिः यथाहुः -- 

४४अनुपू्वी च वर्णानां हस्वदीर्षष्टुताश्च ये । 

काटस्य प्रविभागास्ते जायन्ते ध्वन्युपाधयः ॥'† इति ॥ 

इति स्फोटसिद्धिन्याख्थायां गोपाटिकायाम् 

एकविंशा; छोकः 
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विपयीसो निमित्तं च सम्यग्बोधस्य दर्दितः। 

किञ्चिद्धेदायुकारेऽपि दृष्ट एव विपय॑यः ॥ २२ ॥ 

अथापि स्यात्-कथमिव विपयौसः सम्यग्बोधस्य निमित्तमिति, 

प्रदतं चैतत् "यथैव ददीनेः पूर्वैः" इति, 'यथाचसङ्ख्याग्रहणम्' इति 

च । यत्तु 'विपयीसतं प्रल्ययविपयैयाधीनं तदभावे बालोषापनम्' इति, 

दोषान्तरमपि परिहरति--विपयीसः." "`ˆ निश्चीयते । अस्यार्थः-- 

द्विशः श्चेकः विपयांसो निमित्तं चेति । तत्र पू्वाषश्छोकव्याव््या राङ्कामाह-- 

अथापि स्यात् कथमिव विपरयौसः सम्यग्बोधस्य निमित्तमिति । न हि बाष्पभमोऽ- 

भ्ितचज्ञानाय कल्पत इति भावः । यथाह: “अवियाम्यासोऽविचामेव द्रढयेत्? 

इति । जत्रेत्तरतेन पूवष व्याचष्टे -प्रदरतं चैतदिति । यथा विपर्यासः 

सम्यग्बोधस्य हेतुर्भवति तथा दरितमिव्यथैः । केन दरितमिव्यपेक्षायामाह- 

यथेव दर नैः पवैरिति, यथाचसङ्ख्याग्रहणमिति चेति । पूर्वोपन्यस्ताम्यामाम्यां 

पूर्वाचयश्छोकाम्यामियधः | 

एव॑ तावन्नियमानुपपत्तिः पाश्हता नियमवत एव विपर्यस्य तच्चक्ञान- 

हेतुत्वानुपपत्तो नियमोपपादनमुपायत्वादित्यादिना क्रियमाणमाकारापरतितमिव 

स्यात् इ्येतां शङ्काम् (अथापि स्यात्! श्यवं सम्प्रयुदीयमानां पदर पवाक 

इति व्याख्यातम् । उत्तरार्धेन तु नियमानुपपत्तेरनन्तरमुक्तामेवानुपपत्तिं पारहरतीति 

दर्शयनाह--यन्तु विपयौसवं प्रत्ययविपयथयाधीनं तदभवे बाखोषठापनमिति । 
 बाखेह्ठापनसद्रामिलर्थः । अनेन चेोपन्यासेन पृवमपि बारेोष्टापनराब्दः 

प्रथमान्त यूत , अतुरथ्यन्तत्रेऽपि पूवैत्र बलेष्कापनसदरामिवयं ' इत्यनेन 
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सत्यम्, यदि स नस्यात्; अस्ति तु व्यक्तेकरशब्दपरिच्छेदादथैसिद्धे- 
श्ान्यथाठमभ्यत्वादुक्तेन प्रकारेणावस्याभ्युपेय एकः शब्दः । 
कामन ~ ~ ~~~ ---~----- ----------~---- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~-----¬ 

सूचितं वेदितव्यम् । सय यदि स न स्यादिति । प्रययविपययस्तच्छब्देन 

परामृश्यते । यदि प्रत्ययविप्यो न स्यात् तदा विपर्यैयाभवि कथ्यमानं विपयौंसव 

बालोल्ापनं स्यादिव्यथः । वि तरहीत्याह--अस्ति विति । विपयेय इति सिध्यति । 

कीरो विपर्ययस्तमाह--व्यक्तैकराब्दपशेच्छेदादिति । अनेन प्रतयक्षप्रमाण- 

कत्वं दशितम् । प्राचीनधष्वनिजनितानुपास्येयज्ञानाविभावितमावनाबीजपरम्परया 

अन्तिभिन ध्वनिना व्यक्ततरैकराब्दपरिच्छेदादिति । अवर्याभ्युपेष एकः शाब्द 

इति सम्बन्धः । अधिद्धश्वन्यथारम्यतवादिति । अथबुद्धेरिति वा पाठः । 

अन्यथेति । येकः राब्दात्मा न प्रवयक्षीक्रियते तदेत्यथः । अलम्यत्वादिति छेदः । 

वर्णेभ्यः प्रत्येकं संहव्य चासम्भवादथैबुद्धेखियिथः । अस्यापि स एवन्वयः । कथं 

पुन ऽदं हेुदयं सिध्येत् १अत उक्तम्--उक्तेन प्रकारेणेति । कचित् इतयक्तेनेति 

पाठः ; तत्रेतिकरणेन पूर्वोक्तिप्रकारः परामूदयते । अवरयाभ्युपेय एकः राब्द इति। 

वर्णेभ्ये।ऽन्यो निरवयवश्वेति विवक्षितम् । अस्ति सेवमवदयाभ्युपेय एकः शाब्दो 

विपर्थय इत्यन्वयः; । निरवबयवस्यैकस्य शब्दस्यामभ्युपेयलं वर्णीवग्रहाणां मिथ्यात्वे 

करणमित्यर्थः । द्वेषा हि प्रलययत्रिपयैयः नेदं रजतम्" इतिवत्ताक्षात् , वेपर- 

सेन वा शयं ञुक्तिः' इतिवत् प्रतियोगित्वेन वा । तत्र यदपि (नायं गकारः! इति 

वैपरीत्येन विपर्ययो नास्ति, तथापि प्रतियोगितेन तावदस््येवेखनेन दरितमिति 

वेदितव्यम् । 

एवमुत्तराधौवताराय पातनिका कृता । सम्प्रति साक्षत्तयावर्त्यामारङ्का- 

माह- स्थान्मतमिति । अविरोधाजेष मेदमुपावतैयितुमरमिति । एषोऽवदयाम्युपेय 



१६६ ,, स्फोटसिदिः [द्विशः शोकः] 

स्यान्मतम्- अविरोधान्नेष भेदमपवर्ैयितुमरमिति ; अविरोधश्च 

तस्य मेदातुविद्धस्येवोत्पादात् ; न हि तदा भेदो न प्रकाशत इति। 

एकः शब्दो न गकारादिभेदमपवतेयितुमुस्सारयितुमठं पयाप्त इत्येतन्मतं स्थात् । 

सम्भवेदित्यथः | अविरोधादिति । एकस्य शब्दामनो भिनानां च राब्दामना- 

मविरोधादित्यथः । कथं पुनरेकत्वनानात्वयोरविरोधः ? अत आह-अविरोधश्च 

तस्य मेदानुविद्धस्येवोत्पादात् । तस्यैकस्य शब्दस्येत्पादादिति । पर्च्छिदोत्पादा- 

दित्यर्थः । अवद्याम्युपेयो व्यक्तेकराब्दपरिच्छेद इति चेपूर्वस्मिन् ग्रन्थे पाठः, 

तदा तस्येवं योजना--अस्ति तु ग्यक्तैकराब्दपरिच्छेदात् बाधकादर्णोग्रहाणां 

विपर्ययः बाधनम् । न च व्यक्तेकशब्दपरिच्छेदो न स्तीति वक्तव्यमित्याह -- 

अर्थवुद्धेश्वान्यथाटम्यतवादुक्तेन् प्रकारेण अवरयाभ्युपेयो व्यक्तेैकराब्दपरिच्छेद इति। 

एवं चाविरोधश्च तस्येकशब्दपल्चछिदस्य मेदानुविद्धस्येवोत्पादादिः्युत्पत्तिवचनं 

समञ्जसं मवतीति । कचित्पाठः स्यान्मतमेवमध्यविरोधारिति । यदप्यभ्युपेयः तथापी- 

त्यथः | क्रचित्पुनरेवमपि विरोधादिति । तत्र॒ विरोधादपवतैयितुमेष नाट- 

मित्यन्वयः । अथवा नापवतयितुमिव्यतरैव हेतुः ; वर्णप्र्ययविरोधादिव्य्थः | 

हैवन्तरमाह--अविरोधश्वेति । एवमिदानीं व्यास्येयम् । भेदननुत्िदरस्येबे- 

व्येतदुपपादयति-- न हि तदा भेदो न प्रकारात रतीति । एकराग्दपरिच्छेदे 

गकारादिभेदो न प्रकारात इति न, किन्तु प्रकारात एवेत्यथेः । गकारादि 

प्रसेकं गृहीत्वा पश्चात् ‹ गौ्तयिक पदम् › इत्येव बुध्यन्ते; गकारायवबोधेऽपि 

स्फोटात्मा प्रकारात एव॒ । “गोरिेक पदम् ' इत्यत्रापि मेदमिश्रमेव तं 

प्रकारते | अत एक एव॒ उाब्दपिण्डः गकारावात्मना भिनः स्फोटात्मना 

चामिन्नो भवति । यथा द्येक एव॒ गोपिण्डः जात्या्ालमना भिनः 

व्यक्त्यालना चामिन्नः । इतिः प्रकाराः । दूषयति-- तदसत् । यदेतन्मतं 

तदसदिव्यथः । तथा हीव्युपपादनप्रतिज्ञानम् भेदेनानन्वीयमानमपीति । मुखवि- 
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तदसत् । तथा हि- मेदेनानन्वीयमानमपि मणिक्कुपाणदर्षणादिषु तत्वस्य 

भेदविरोधात्तखप्रत्ययेन समुत्सारितनिखिरमेदं मुखमवसीयते । तथा 
दीधीदिभेदानुगमेऽपि वणासा प्रयभिज्ञाबरेन विधूतभेद एकोऽवगम्यते, 

तथा पदमपि स्प्रत्ययावगम्यमानेकस्वभावं किञ्िद्धेदपरमार्ञेऽप्यभिनन 
निश्चीयते ॥ 

रोषणमेतत् । उपधीयमानमिति वा प्राठः । भेदेनेति कतैरि तृतीया । उदीय- 

मानमिति पठि सेदेनेत्यस्य प्रधक्पृथगित्यथः । मणिकृपाणदर्पणादिषविति । 

अस्य पूर्वेण प्रदद्रयेनान्वयः । त्स्य भद विरोधात् तचप्रत्ययेन समुत्सारित- 

निखिरुभेदभिति । श्तदेवदं मुखम्" इति प्रव्यभिज्ञानलसिद्धं यन्मुखस्य तं तद्भावः 

तस्य मेदेन चन्द्रस्वस्येव द्विखेन विरोधात् तचखप्रल्ययेन प्रव्याभिज्ञा्येन 

समुत्सारितनिखिमेदमिति । अथवा तत्वस्य पारमार्थिकस्य भेद्विरोधात् । भेदो 

हि पारमाधिकसवविरोधी । ततस्तचभ्रत्ययेन अनाधिततात् समुत्सारितनिखिल्मे- 

दमिति । सर्वो भेदो मिथ्या भेदत्वात् चन्दभेदवदिति । मुखमवक्षीयत इति । 

निश्चीयत इति । टृष्टान्तान्तरमाह-- तथेति । अथवा ननु मेदग्रत्ययविरोधादभेद- 

प्रत्ययः कथं न बाध्यतेऽत आह---तथेति । दीधादिभेदानुगमेऽपीति । वर्णात्मनो 

दीघीदिभदेरनुगमे सत्यपीव्यधः । वर्णीत्मा प्रलयमिज्ञाबलेनेति । (स एवायं गकारः! 

४ स॒ एवकारः "स॒ ए ॒विसजैनीयः' इत्यादिग्रव्यभिज्ञाबटेनेत्यथः । विधूतमेद 

हति । अपाक्रतमेदः ; मिथ्यात्वेन परिकल्पितभेद इति यावत् । एक 

इति । एकत्वमेव पारमार्थिक तस्यति । तथाशब्दो दृष्टान्तान्तरसमुच्चयाथः । 

समु्सारितनिखिलमेदं सुखमवसीयत इति । वणासा च विधूतमेद 

एकोऽवगम्यत इति च यथेति यथशब्दोऽधाक्षिप्तो ° द्रटव्यः । दाष्ठीन्तिके 

योजयति तयेति । अनाक्षिप्य वा यथाडब्दं प्रकृततवदिव पूर्बयोस्तयेति 

परामशः ¦; पदमपीति । वणन्यतिरिक्तं पदमपीति । खप्रतययावगम्यमानेक- 
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स्वभावमिति । स्वविषयेण प्रत्ययेन शीरित्येकं पदम्” इत्यादिकेनार्थप्रत्ययानुप- 

पत्तिप्रसूतेन वा प्रत्ययेनावगम्यमान एकस्वभावः एकत्वं स्वभावो यस्यति । 

अथवा मिनस्य हि स्वभावानेकः्वम् ; अमिनस्य लेक एव॒ स्वमाबोऽवगम्यत 

इति । किश्चिद्ेदपरामर्घोऽपीति । कैश्चन भेदैः परामर्शे संस्पर्शे सत्यपीत्यर्थः । अभिन्न 

निश्चीयत इति । अभेद एव पारमार्थिकः, भेदसंसर्गस्तु मिथ्येति । एवं च छको- 

त्तराप्रस्यैषा योजना--किश्चिद्धेदानुकारेऽपि पूर्वोक्तयोष्टान्तयेोरन्यत्र च विपर्ययो 

दृष्ट एव । अनुकायोऽनुगम इति सूचितम्-- (तथा दीषादिभेदानुगमेऽपि' इति 

८ किश्चिद्धेदपरामरऽपि ' इति च । अनुकारशाब्दाथस्तु कैश्िद्धदरन्य््मैरन्यत्रा- 

तस्मिस्तच्वेनानुकृतिः तद्धरमवत्किया अनुकारः तद्धमतय। भानमिति यावदिति पूव - 

वदूद्रष्टग्यः । असानिहितस्य वा धमेस्य समीपे कृतिरनुकारः ; अन्यधस्यन्यत्र 

समारोप इति यावत् । अथवा ‹ “कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः!! इति कृञा 

गमेरर्थो विवक्षितः ; तथा चानुकरिऽनुगम एव परामश॑साहित्यापरनामा इति 

पूर्वत्रापि । सर्वैत्रानेनानुकारशाब्दो व्याख्यातो वेदितव्यः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिभ्या्यायां 

दराविंशः छोकः 
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अथ कस्मादेष स्फोटोपठन्धिक्रमोऽर्योपलन्धावेव नाश्रीयते ? 

यतः 

प्रतयक्षन्ञाननियता व्यक्ताव्यक्तावभासिता | 

मानान्तरेषु ग्रहणमथवा नेव दहि ग्रह ॥ २३ ॥ 

इन्द्रिये हि व्यक्तावभासिनोऽव्यक्तावभासिनश्च प्रत्ययस्य 

अन्यदपि वणेवादिनां चोबमुपन्यस्य परिदरति--अथ कस्मात्“. "` 

निरवचम् इति । अस्याथः, अत्र वणेवादी चोदयति--अथ कस्मादेष स्फोटो- 

पलन्धिक्रमोऽर्थोपरुन्धावेव नाश्रीयत इति । न दहि स्फोटोपरन्धिः स्वयं 

समीहिता, किन्तु अर्थोपरुन्ध्योपयिकतया । अतो यावान् प्रयासो वर्णो 

परन्धिभिः स्फटोपरन्धौ समाश्रीयते, स सवः प्रयोजनमूतायामर्थोपर्न्धवे- 

वाश्रीयताम् , किमन्तगेडुना स्फटोपटच्धित्यसनेन , कमः प्रकारः प्रारम्पयं- 

मेव वा । यथोक्तम् -- 

“भ्यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वणेनुद्धिभिः । 

सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवानेन विसुच्यते ॥ 

तत्न यः पशृारस्ते स नोऽत्रापि भविष्यति । ' इति । 

परिदरति---यत इति । प्रवयक्ष्ञाननियतेति त्रयेर्विंशः छोकः । अथ कस्मादिति 

कस्मच्छन्देनानुसन्धानाय यत इत्युपस्कारः । कारिकां व्याचष्ट--न्दियं हीति । 

हिन्द उपपादनव्वचोतनार्थः प्रसिद्धशर्थो वा । बा्यान्तःकरणमेदमिनमिन्दिय- 

मात्रमित्य्थैः । व्यक्तावभासिनोऽग्यक्तावभसिन श्वेति ° । कचिद्धथक्तावभासिनः 

प्रत्ययस्य हेतुः कचिदन्यक्तावभासिनः प्रत्ययस्य हेतुः कचिदपूेमन्यक्ताव- 

१.“ शोकस्यार्थः. ख. 

(> --22 
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देतुः। यथा दरात् प्रहणे सृष्ष्माथेनिरूपणायां चं । िङ्गशब्दादयस्तु 
निथितात्ानं प्रययमुपजनयन्त्येकर्ूपम्, नेव वा । तत्र व्यक्ता 

भापिनः प्रत्ययस्य हेतुः अनन्तरं व्यक्तावभासिनः प्रत्ययस्य हेतुर्यत शत्यः | 

एतदेवोदाहरति- यथेति । दृराद्रृहण इति । तदुक्तम्--ष्ूरादनस्पतो' 

इत्यादिना । सूक्ष्मा्थनिरूपणायां चेति । तदप्युक्तम्--'यथा रन्नपरीक्षिणः' 

इत्यादिना । इन्द्रियं हि क्चिद्रयक्तावभा्िनमेव प्रव्ययमुत्पादयति यथा 

बहरालोकमध्यवतिं घटविषयम्, क्रचिदव्यक्तावभासिनमेव प्रत्ययमुत्पादयति 

यथा उवटिकत्वप्रत्यभिज्ञायम् ; न हि तत्रेन्ियेणैव व्यक्तवभसः 

अनुमानाथापत्तिम्यामेव बोधात् । तदिहानुपयोगादनुदाहृतमिति वेदितव्यम् । 

उत्तराधं॑व्याचष्ट--िङ्गाब्दादयक्तविति । आदिशब्देन साद्दयादुप- 

पद्यमानप्रमाणाभावानां ग्रहणम् । अनेन मानान्तरेष्वित्येतद्रथाख्यातम् । (तत्स- 

प्रयोगे पुरुषस्येन्दियणां बुद्धिजन्म सप्म्क्षम्"” ““अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्थैक- 

देशदश्ेनदेकदेशान्तरेऽसनिक्ृष्टेऽथ बुद्धिः" ““शाच्ं रान्द विज्ञानादसनिङृषटे ऽयं 

विज्ञानम्” “उपमानमपि सादर्यमसनिङ्ृषटेऽथै बुद्धिमुत्पादयति"? “अथौपत्तिरपि 

दृष्टः श्रुतो वार्थौऽन्यथा नोपप्चत इ्यथकल्पना'' “अभावोऽपि प्रमाणामावे। 

नास्तीदयस्यायथैस्यासनिङृष्टस्य --इत्येवलक्षितानि ` प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 

पेदितन्यानि । तुशब्देनेन्दरियदविपत्यकथनं लिङ्गादावुत्तरर्धेन क्रियत इति 

सूचयति । निश्वितात्मानमिति । निशितो विषयस्यात्मा रूपं येन स 

तथोक्तः । असन्दिग्धमिति यावत् । एकरूपमिति । विषयेण सहैकं रूपं 

यस्य प्रत्ययस्य “नेदं रजतम्, इतिवदन्याकारं भान्तमियर्थः । अथवा 

निशितः स्वात्मा यस्य, ' अबाधिताकार इत्यथैः । एकरूपमिति । न स्थाणु 

पुरुषो वा? इतिवदनेकरूपम्, किन्तु “अभ्निमानयं पर्वतः! इत्यायेकलूप- 

मित्यर्थः । ् रत्ययमुपजनयन्तीति । अनेन अनुत्पत्तिरक्षणमप्रामाण्यं निराकरोति । 
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व्यक्तग्रहणबुद्धिमेदः ; अथश शाब्दप्रत्ययावसेयः , स्फोयात्मा तु प्रयक्ष- 

वेदनीय इति निरवद्यम् ॥ 

--------- ---- ~~~ ~~“ ~~~ 

एवमुत्तरार्धे प्रथमपादो व्याख्यातः । अथवा नैव हि ग्रह इत्येत- 

द्रथाचष्टे - नैव वेति । निधितातव्मानमेकं प्रत्ययमुपजनयन्तीति कृत्छ्ञ संबध्यते । 

उत्तरार्धेन विवक्षितं दशेयति--न तत्र ग्यक्ताग्यक्तम्रहणवुद्धिमेद इति । 

यथेद्धियेषु प्रथममन्यक्तम्रहणं पश्वाव्यक्तम्रहणमिति बुद्धिमेदः, नेवं लिङ्गादि- 

ष्वव्यक्तप्रहणे व्यक्तम्रहणमिति च बुद्धिमेदः , किन्तु व्यक्तग्रहणमेवेति । 

अस्त्वेवं व्यवस्था ; प्रकृते तु किमायातम् १६ अत आह--अथश्च 

राब्दश्रव्ययावसेयः , स्फोटात्मा तु प्रव्यक्षवेदनीय इति निरववमिति । एवं 
| (कक 

चाथीपलन्धौ व्यक्तावभासितैव , स्फोटामिन्यक्तो तु *व्यक्तान्यक्तावभासितेत्यापद्यत 
© 

इति नावदं किञ्चित् न पर्नुयोगतुल्यत्वमिव्यथः । कचिनत्त॒ निरवचमिति 

ग्रन्थो न द्ृर्यते ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां 

त्रये विशः श्यक ह 



१७२ स्फोटतिद्िः [चतुरविरः शोकः] 

कथं प्रयक्षवेद्यता स्फोधत्मनः ? वर्णविज्ञानविलक्षणस्य 

पश्चात् “गोः इति विज्ञानस्य निराठम्बनत्वायोगात् । न दि 
तदणीलम्बनमेव, वणैबुद्धिविरक्षणत्वात् । तस्मादथौन्तरमवरम्बितु- 

मदति । नन्वस्तीदं पशादेकेकवणैविन्ञानविक्षणं विज्ञानम् । न तु 
~ म क्क --~------------~ ---- ~ [1 

परः प्रत्यवतिष्ठते कथं “ˆ ̂.“ “प्रतीयते । अस्याथः--^स्फोटामा तु 

्रतयक्षवेदनीयः' इत्यत्र चो्म्--कथं प्रवयक्षवेधता स्फोटासन इति । यतः-- 

““वर्णत्रयपरित्यागे वबुद्धिनान्यत्र जायते” इति भावः । उत्तरमाह--- 

वणैविज्ञानविलक्षणस्य पश्चात् गोः इति विज्ञानस्य निरालम्बनत्वायोगादिति । 

एकेकव्णविज्ञानेभ्यो विलक्षणस्य तेम्यः पश्चात्तनस्य गौः" इत्येवमाक्]रस्य 

विज्ञानस्य विज्ञानवादेोक्तन्यायेन निराटम्बनलायोगात् प्रवयक्षवे्यता स्फोटा- 

त्नोऽभ्युपेयत इत्यथः । सत्यं॑वेलक्षण्यमस्ति ; न च निराटम्बनत्म् ; 

गादिजुद्धयो द्येकैकवर्णविषयाः ; पशचात्तनं तु विज्ञानं व्ण॑समुदायविष्रयमिति भेद 

इति चेत्तत्राह --न हि तद्णौटम्बनमेव, वर्णबुद्धिविलक्षणत्वादिति । अनेन वर्ण- 

विज्ञानविलक्षणस्यः इत्येतद्विवृतम् । प्रेकवर्णबुद्धिम्यः समुदितवर्णवुद्धिम्योऽपि 

विरक्षणलादित्यथंः । ततः किमित्याह-- तस्मादथान्तरमवटम्बितुमर्हतीति । यतो 

निरारम्बनत्वायोगः, न च वणानां कथंचिदप्याङम्बनल्म् , ततो वर्णीम्योऽथान्तरं 

वस्वन्तरं रान्दात्मकमवटम्बितुमहे तीति । सम्प्रतयेते एव चोयोत्तरे विभजिष्यन् 

प्रथमे तावज्ो्मनुसन्धत्ते--नन्वस्तीति । इदमिति । गोः! हइत्येमवाकारमिव्य्थः । 

पश्वादिति । एकैकवणैविज्ञानादिति सिद्धधति । एकैकवर्णविज्ञानविलक्षणं विज्ञान- 

मिति सुगमम् । (अथीन्तरमवलरम्बितुमहंति' इत्यसत्यमित्याह-- न तु तदर्था- 

न्तरावलम्बनमिति । न ‹ तु तद्विजञानमथान्तरावलम्बनम् न वर्गेभ्योऽ्थीन्तरा- 

म्बनम्, किन्तु वणीवटम्बनमेवेत्यथेः । वर्णावलम्बनमित्यत्र कारणमाह-- 

१ छ नैतद्र- + ख, 
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तदरथान्तरावठम्बनम्, वणेरूपादुविद्धलादृषान्तराप्रतिमासनाच्च । तथा 
हि- त एव वणास्मानः पुरः परिगतपरच्छिदां अत्राप्यवभासन्ते, न तु 

रूपान्तरम् । अथौन्तरविषयते त॒ यथा वणैविज्ञानानि परस्परविषय- 

हपप्रयवमरौशल्यानि प्रकाशमानखूपान्तराणि प्रकान्ते तथेदमपि स्यात् । 

वणौरूपानुविद्धलादिति । यदूपानुतरद्रं हि यज्ज्ञानम् तदेव हि तस्य विषयः । 

तथा पठन्ति --्यदामातस्त प्रमेये तत् इति । नाथीन्तरावरम्बन- 

मित्यत्राप्याह -रूपन्तराप्रतिमासनाचेति । यथाहुः -- 

८अन्यत््रकाशते चान्यद्राह्यमित्यतिदुषैटम् ।'” इति । 

एतदेव व्याचष्टे- तथा हीति । त एव वणौत्मान इति । य पुरः प्रत्यकमनु- 

भूता इति । तत्राप्यवभासन्त इत्यन्वयः । पशचिमेऽपि ज्ञाने प्रकाशन्त इत्यथः । 

केवलं स्मयन्ते, नानुभूयन्त इति यावत् । अत एवाह पुरः परिगतपरिच्छेदा 

इति । पृ्वमेकेकज्ञानेषु पारेगतोऽतिक्रान्तः पर्च्छेदोऽनुभूतिर्थषामिति । ननु 

यद्यपि वर्णीत्मानस्त एव तत्र प्रतिभासन्ते तथापि न स्मृतिम् , विरोषणैः 

पर्च्छिदस्यापिकस्य प्रकारात् । अत आह-- पुरः परिगतपरिच्छेदा इति । 

यादरोन रूपेण पू्व॑पररिच्छदो विरोषणं परिगतो विज्ञातः तथेव सन्तः, 

न मात्रयाप्यधिका न न्यूना इति । अत्रापीति । पुरस्तादिवेत्यपिराब्दामिप्रायः । 

एवं प्रथमो हेतुर्विवरृतः ; द्वितीयं हेतुं विवरीतुमारभते--न तु रूपान्तर- 

मिति । अवमास्तत इति विपरिणम्यानुपङ्गः । यथा न रूपान्तरमवभासते तथा 

प्रतिपादयति--अथीन्तरविषयतवे विति । "गौः" इति ज्ञानस्य वर्णैभ्योऽथान्तर- 

विषयत्वे तु सतीत्यर्थः । यथा वर्णनिज्ञानानीति, । पपुरस्तनानि प्रयेकबणेवि- 

ज्ञानानि । परस्परविषयरूपप्रव्यवमश्चयुन्यानीति । अन्योन्यस्य विषयमूतानि यानि 

१, -दास्तत्रा- ख, 
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वैरक्षण्यं तु पूरवोपठन्धीनामेकेकवणेगोचरत्वादस्य च समुशवितविषयता- 

दिति नाथीन्तरविषयलवं वैलक्षण्यमात्रात् सिध्यति । यदि वैकेकस्मा- 

त्रयमथौन्तरमस्तु प्रलयस्य विषयः; न तु तदतिरिक्तः कचिच्छब्दातमा, 

वणपरि्यागेनान्यस्य बुद्धावप्रतिभासनात् । अथ मतम्--गोः' इत्येकं 

रूपाणि वणखूपाणि तेषां यः प्रत्यवमदः अन्योऽन्यत्र सम्भवी तेन परस्परं 

रन्यानीति । एकस्य वणैविज्ञानस्य विषयभूतं वर्णरूपं नान्यस्मिन् व्णविज्ञाने 

अन्यवणैविषये प्रयवमृद्यत इव्यथः । प्रकारामानरूपान्तराणीति । प्रकारामानं 

परस्परतो रूपान्तरं येष्विति । प्रकारान्त इति । यथेत्यत्र समाप्यते । तथेदमपि 

स्यादिति । यथा वणैविज्ञानेषु स्थितिस्तथेदमपि पश्वात्तनं ज्ञानं स्यात् । अत्रीपि 

वर्णरूपग्रत्यवमरीद्यन्यं रन्दातरं प्रकारामानरूपान्तरं प्रतिभासेतेति यावत् । 

न च तदस्तीति भावः । तर्हिं वेक्षण्यस्य को हेतुः, अत आह-- वेरक्षण्यं 

लिति । पूर्वोपटन्धीनामस्य च परस्परं वैलक्षण्यमिदयथैः । पूर्वोपठन्धीनामेकेक- 

वर्णगोचरत्वादिति सुगमम् । अस्य च समुचचितविषयत्वादिति । पश्ात्तनस्य 

ज्ञानस्य समुच्चिता वणौ विषयो यस्य तस्य भावस्तच्म् । समुञ्चयविषयत्वादिति वा 

पाटः | इति नार्थान्तरविषयत्वे वेटक्षण्यमात्रान्तिष्यतीति । इतिहेतो पशचात्तनस्य 

ज्ञानस्य वर्णेम्योऽर्थन्तरविषयत्वमेवम्भूतवैण्यमात्रात्सिष्यतीलयर्थः । एवं तावत् 

¢ नाथीन्तरविषयतम् , करमोपरग्धसमस्तवणीविषयत्वात् › इव्युक्तम् ; इदानीं 

यचवदयमस्या्थान्तरविषयतेष्टव्या , तर्ष समुच्चय एवाथान्तरमस्तु इव्याह-- यदि 

वेति। अथवेलय्थः । एकेकस्मात् त्रयमर्थान्तरमस्तु प्रत्ययस्य विषय इति । पूर्वो 

पटग्धीनां विषयभूतदेकेकस्मादथौन्तरं वर्णत्रयमस्य॒पश्वात्तनस्य ज्ञानस्य 

` विषयोऽस्तु भवतु इति । गौः इति ज्ञानस्य अथौन्तरविषयतवे नास्माकं 
[वा यी यणीया 

१. वेलक्षण्यादित्यर्थः, ख, 
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विज्ञानम् । को वौहान्यथा ? ज्ञानं तु नैकम् । ज्ञेये तु तद््राह्मतथेकाथ- 
कारितया वैकतभ्रमः , एकत्वोपचारो वा वनादिवत् । अपि च 

ेषरवास्पाच्तरत्वाम्यां गोशब्दे भवेदप्येकत्भ्रमः । देवदत्तादिश्ब्दे तु 
= = .~ ~~~ ~~~ ----~- ~ -~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 

काचित्क्षतिः ; वर्णातिरिक्तरान्दनिषेये तात्पयीदिव्याह- न तु तदतिरिक्तः 

कश्विच्छब्दासेति । प्रत्ययस्य विषय इत्यनुषज्यते । पश्चात्तनस्य प्रययस्य 

विषय इलर्थः । न चैतद्वैषम्यमात्नमिव्याह-  वर्णपरित्यगिनान्यस्य बुद्धावरप्रति- 

भात्तादिति । यथोक्तम्- | 

८‹ वरण॑त्रयपलि्यिगे बुद्धिनान्यत्र जायते । ' इति । 

अस्य॒ च व्याल्या * अ्ान्तरविषयतवे तु यथा ' इत्यादिका पू्वफकिकैवेति 

द्र्टम्यम् । शङ्कते--अथ मतम् "गौः, इत्येकं विज्ञानमिति । विज्ञानेकलव 

च विद्ञेयैकते रमणीयतरं स्यादिति भावः । उत्तरमाह--को वाहान्यथेति । 

अन्ययव्येतदेव व्याचष्टे-- ज्ञानं तु नेकमिति । तुशब्दो भिनलक्रमः न विति 

ज्ञानं नेवेवमित्य्थः । किः पुनरुच्यते £ अत आह-ज्ञेये विति । कचित्पाटः 

ज्ञेय तु नेकमिति । तत्र कि पुनयुंप्मामिर्च्यते तदाह-ज्ञेयं तु नेकमिति। 

इति योजना समञ्जसैव । यदि न ज्ञेयमेकम् , कथं तहिं प्रतिपत्तृणामेकत्वा- 

भिमानः १ अत आह- ज्ञेये विति । तद्वद्यतयेतिं । एकः ज्ञानम्राद्यतयेति । 

एकार्थकारितया वेति । एकस्यार्थस्य प्रयोजनस्याथ॑प्रत्ययाए्यस्य या क्रिया 

तद्ेतुतवस्वभवादिव्यर्थः । एकत्वभ्रम इति । प्रतिपत्तेणामिति स्िष्यति । 

तनिमित्तश्च राब्द्भरयोगः गौसियिकं पदम्! इत्यादिक इति भवः । भ्रान्ति 

तार्वजनीनस्य प्रत्ययस्यपततुप्यतां कृते प्रकारान्तरमाह---एकलोपचारो वा 

वनादिवदिति । धवखदिरपलारा वनमिति यथा यथा वा त्रैविद्यवृद्धाः 

परिषदिति । परिहारान्तरमाह--अपि चेति । रप्रवाल्पाच्तरताम्यां गोशब्दे 

१ -शब्दविष्ये. ख, 
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स्पष्ट एव मेदः प्रकाशते । तदुक्तम्--“न च प्रयक्षेभ्यो गकारादि- 
म्योऽन्यः शब्दात्मा, भेदददीनाभावादभेददशैनाच्' । तथा- 

^.वैटक्षण्यं तु तस्येष्टमेकेकज्ञानतः स्फुटम् । 
वर्णैरूपानुबोधात्तं न तदथीन्तरं भवेत् ॥ 

[का (म मा ७७७०० - ~ =+ न~ 

मवेदप्येकवभ्रम इति । गोराब्दे स्यादप्यञ्टोः संश्वेषात् रैप्रधादल्पाच्तरत्व- 

कारितिदिकलश्रमः ; न हि तेत्र वर्णमेदमपि केचिघ्रतिपद्न्ते ; 
पर्ीपरविदां तु न तत्रापि भ्रम इव्यथः । देवदत्तादिशब्दे तु स्पष्ट एव भदः 

प्रकारात इति । सवषामेव प्रतिपत्तणामिति सिध्यति । अतो गोराब्दादौ 

भ्राम्यतां भ्रान्त्या वचनम् गौस््यिकपदम्' उति । ये पुननं भ्राम्यन्ति, 

तेषामुपचारः । देवदत्तादिदब्दे तु सरवेषामुपचार एतेति भावः ¦ अत्र 

ृद्धसम्मतिमाह-- तदुक्तमिति । भाष्यमुपादत्ते--न चेति । प्र्य्षभ्योऽन्यः 

राब्दासेति । अस्तीति दोषः । न च प्रव्यक्षेभ्योऽन्यः शब्दामास्ति | 

अथवा प्रत्यक्ष इत्यथैसिद्धं द्रव्यम् । तथा च क्राचित्पाटः-- ध्न च 

प्रक्षो गकारादिम्यः' इति । तत्र प्रवयक्षेभ्य इत्यथौत्तिष्यति । राब्दामेति । 

रान्द इत्येव कचित्पाटः, क्चित्त॒ गोशब्द इति । सवेथा गकारादय एव 

प्रत्यक्षाः , न तदतिर्किः प्रत्यक्ष इव्युक्तम् । तत्र हेतुर्मेददरनाभवादमेद- 

दानाश्चेति । पूर्वबुद्धिविष्येम्यो वर्णेभ्यो भित इति मेदः स्फोटात्मा, तस्य 

दर्शनाभावात् ; म हि चरमे विज्ञाने वर्णरूपातिरिक्तं किञ्चन प्रथत 

इति । पूर्वज्ञानविषयेभ्यो न मिन्त हइत्यमेदा वर्णास्तेषां दरीनाच्वेति । 

न चेति प्रत्यक्षत्वं चेनिषिध्यते तदा तद्विषयप्रत्यक्ष्ञानामावाद्रणविषयप्रतयक्षज्ञा- 
नोदयाच्च कथं तत्कमत्वं स्यादिति ; अस्तित्वनिषेधे प्रमाणाघीनं सत्व कथं 

प्रमाणाभवि स्यादिति योजना । वातिकमुपादातुमारमते---तयति । वार्तिक- 

 मुपादत्त-वैरक्षण्यं तु॒तस्येष्टमित्यादि । वैयाकरणास्तु गोल्थिवं गकारादि 

१, बोधाच्च. “ ख, 
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यदि वाथौन्तर्वं स्यादेकैकस्मात्रयस्य तु । 
वणैत्रयपरित्यागे बुद्धिनान्यत्र जायते ॥ 

गोरित्येकमतित्वं तु नेवास्माभिर्निवार्थते । 

तद्रदयेकार्थताम्रान्त्या शब्दे स्यादेकतामतिः ॥ 

विलक्षणं राब्दान्तर् प्रत्यक्षं गम्यत इत्याहः । तत्तेषां भान्तिरेव । भ्रान्तौ 

चेयमेव चित्रबुद्धिर्निमित्तम् । फएकैकज्ञानाद्िलक्षणेयमन्त्यवर्णारो च प्रत्यक्षा | 
तावतैव च प्रत्यक्षः स्फोटः इति श्रमः| तदिदमुक्तं पूर्वेण वारतिकेन-- 

“भचचित्रबुद्धयानया श्रान्त्या वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः । 

पश्वद्वोरिति विज्ञानं प्रत्यक्षं कैश्चिदिष्यते ॥ "' 

इत्यनेन । तत्र चोदयम्--कथं पुनरयं भ्रमः £ नन्वस्त्येवैकन्ञानद्रैठक्षण्यम् + 

अत आह- 

“वैलक्षण्ये तु तस्येष्टमकेकज्ञानतः स्फुटम् । 

वणरूपानुबोधात्त न तदथान्तरं भवेत् ॥* 

सत्यमस्ति ज्ञानस्य वैलक्षण्यम् । ज्ञेयं तु॒वर्णरूपमेव , न वस्त्वन्तरम् । तदिति 

ज्ञेयं परागरराति । "यदि वैकस्मात्रयम्  इव्यत्र वातिकमुपादत्ते-- 

«८ यदि वा्थान्तरत्वं स्यादेकैकस्मात्रयस्य तु । 

अस्तर्थीन्तरत्वं विषयस्य , तत्तु वर्णत्रथस्यैव ; वणीत्रय देकेकस्मादथौन्तरमिति । 

¢ वणेरूपपस््िगे न › इव्यत्रोपादत्ते-- 

८५ वर्णत्रयपस्ि्यागे बुद्धिनीन्यत्र जायते । !› ईति । 

एतद्यास्यातपूर्रम् । “अथ मतम्" इत्यत्रोपादत्ते-- 

४४ गोल्यिकमतित्वं तु नैवास्मामिर्निवायते । इति । 
-23 | 



१७८ स्फोटसिद्धिः [चतुर्विराः छोकः] 

रोघ्रयादल्पाच्तरत्वा्च गोशब्दे सा भवेदपि ।' 
देवदत्तादिशब्दे तु स्फुटो भेदः प्रतीयते ॥ '' 

अत्रोच्यते - 

अन्याचुविद्धबोधेऽपि नान्यत्वमुपरूध्यते । 

एकरूपपरिच्छेदे कथमन्याप्रकाङनम् ॥ २४ ॥ 

न॒ खल्वन्यरूपयव्यतिमिन्रात्मा कुतिन्नेमित्तादवबोधः प्रका्च- 

° लेग) इत्यत्राप्युपादत्त-- 

५५ तद्रदयिकार्थताश्रान्स्या शब्दे स्यादेकतामतिः ।'? इति । 

तस्यैकस्य ज्ञानस्य ग्राह्या बहर्वोऽपि वणीः § ततो ज्ञानगतमेकतं प्रादयेष्वारोप्यते । 

तेनेकेन ज्ञानेन ब्राह्यतया--एकम्रयोजनत्वं चास्ति , बहूनामपि व्णीनाम्-- 

तेनै का्॑तया च कृतया चरन्त्या ^ एकः राब्दः' इति मन्यन्त इति । तद्राह्यैका- 

थताम्यां चेति पटठेऽपि तद्रह्यतया एकाथतया चोभाभ्यां शब्दे स्यदेकता- 

मतिः इति । तद्राद्यैकाथंताम्यां चेति पठे वारतिंकस्येव विकल्पेन व्याख्या-- 

एक्त्वश्रम एकत्वोपचारो वेति । ्रान्त्येति पाठे श्रन्तिग्रहणमुपचारस्या- 

प्युपठक्षणम् । “अपि चः इत्यततोपादत्ते- 

८५ रोप्रयादल्पाच्तरत्वाच गोशब्दे सा म्त्रेदपि । 

देवदत्तादिराब्दे तु स्फुटो मेदः प्रतीयते ॥' इति । 

सेति रकतामतिस््यिथः । 

परिदरति--अत्रोच्यते,... ...- ..-. निश्चीयते । चतुर्विंशः शोकः 

अन्यानुविद्धबोधेऽपीति । कारिकायाः पूर्वाधं व्याचष्टे--न खल्विति । 

१, व्यक्ति- °ख,. २. 09५6प् एक~--तदुगराह्यतया. ख. 
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मानो नान्यावठम्बन इति चतुरश्रम् । तथा हि-जातिभ्रययो व्यक्ति- 

चतुरश्रमित्यन्वयः । अन्यरूपन्यतिमिनाप्मेति । योऽन्यस्यावबोधस्य विषयोऽथः 

तस्य यद्रूपं ततोऽन्येन रूपेण ततोऽन्यस्य वा रूपेण व्यतिभिननः संमिनः आत्मा 

रूपं आकारो यस्याव्रबोधस्य स॒ तथोक्तः । कुतश्चिनिमित्तादिति । व्यास्येयमेत- 

सकृते श्वनयः सदात्मनः इत्यवेक्ष्य, जायादो च तदुचिते निमित्ते योञ्यम् । 

अवबोधः प्रकादामानो नान्यावङम्बनन इति चतुरश्रमिति । अवबोधः 

कुतश्चिन्निमित्तादन्यरूपव्यतिभिननात्मा अन्यरूपव्यतिमिननातमतया प्रकाशमान 

इत्यन्वयः । तेन कारणेन नान्यावलम्बनः योऽस्य परमाथतो विषयः तं नाव- 

ठम्ब्रत इस्ेतन खदु चतुरश्रमिति । एतदेव विन्रणोति-- तथाहीति । उपरूध्यत 

इति वर्तमाननिर्देरास्सिद्धिः सव॑त्रोक्ता ; ततो . दृष्टान्तेन दशेयति---जाति- 

प्रत्ययो व्यक्तिविरोषस्वरूपसम्भेद इति । नार्थान्तरगोचरतां जहातीति 

वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । गीरयम्' इव्यादिजातिप्रल्ययो गोत्वदिरसाधारणो यो 

ग्यक्तेविरोषस्तस्य यत्स्वं ॒रूपमात्मा तन जते: सम्भेदे सव्यपीति । अथवा 

व्यक्तयो जात्यायाश्रयद्रव्याणि, विरोषाः खण्डादयः | स्वरूपाणि स्वीयानि 

रूपाणि । व्यक्तिविरोषोभयापेक्षया स्वरान्दः । व्यक्तिगतानि रूपाणि नीराचानि 

विरोषगतानि खण्डत्वादीनि तेजते: सम्भेदे सत्यपीति । अथवा व्यक्ति- 

विशेषाणां जातिखरूपस्य च परस्परसम्भेदे सव्यपीत्य्थः । शेके चान्यानु- 

विद्धस्य अन्येन वस्तुनानुविद्धस्य ततोऽन्यवस्तुनो बोधे सत्यपीति विग्रहः । 

अथवा प्रलययस्येव सम्भेदः । तदाकारत्वं च तस्सम्भेदः प्रत्ययस्य । तदा 

च छोकेऽप्यन्यानुविद्धे बोध इति कर्मधारयः । नान्यत्वसुपरुध्यत इत्यस्य 

व्याख्या नार्थान्तरगोचरतां जहातीति । व्यक्तिविरँषस्वरूपतोऽथान्तरं गोचरो 

यस्य॒ जातिप्रल्यस्य तस्य भावोऽथौन्तरगोचरता , ताम् । एवं सत्यपि जाति- 

१, स्वरूपमर्थान्तरम् इति भवितव्यमिति माति. 
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विशेषस्वरूपसम्भेदे, अवयविन्ञानं मागरूपानुगतावयवसमवाये, चित्र- 

हूपावभासिनी च प्रख्या अवयवगतनीटादिरूपभेदेऽपि, नार्थान्तरगोचरतां 

जहाति । न दह्यथौन्तरस्मवायि नीखानीटादिमात्रे चितम्, अवयविनो 

प्रत्ययो न जहातीति । छेके च स्वगोचरस्यानुवेधकतोऽन्यत्वं प्रल्ययेन 

नोपरुष्यत इति योजना । दष्टान्तान्तरमाह--- अवयविज्ञानं भागरूपानु- 

गतावयवसमवाय इति । अत्रापि स एवान्वयः । भागदब्देनावयवानां करचरण- 

कपाठ्तन्त्वादीनां ये प्रव्यातममका अवयवाः तेषां म्रहणम् । रूपरब्देन 

चावयविगतनां धमाणामवयवतद्भागगतानां चोप।दानम् । तैरनुगता येऽवयवाः 

तैः समवायेऽवयविनः सत्यपीत्यथैः । इदानीं केऽपि अन्यानुविश्चस्य 

बोध इति विग्रहः । अन्यमपि दष्टन्तमाह--चित्ररूपावभासिनी च प्रस्या 

अवयवगतनीटादिरूपमेदेऽपि नाथौन्तरगोचरतां जहातीति । अत्रापि "चित्रमिदं 

चित्रमिदम् इति चित्रूपावभासिनी चित्राकारावमासिनी च प्रख्या प्रत्यक्षा 

संविदवयवगतनीखादिरूपमेदेऽपि चित्रावयविनो येऽवयवाः चित्रभागाः 

तद्रतानां नीखादिरूपाणां चित्रावयविगतनीलादिखूपमेदे सत्यपीत्यर्थः । 

अनेनान्यानुवेधो दरितः । यथा हि तुरगेऽवयविगुणा अवयत्रिनि गुणाना- 

रमन्ते मिथश्च कार्यकारणवर्गयोरभेदः, तथा चित्रतुरोऽपीति सतिः इत्यनेन 

ददतं वेदितव्यम् । चित्रे नीखदिभदोऽसिद्ध इत्यमिमानवतां कृतेऽप्याह-- न 

ह्यथान्तरसमवायि नीटानीटादिमात्ं चित्रम् , अवयविनो नीरूपतया अचाक्षुषत्व- 

प्रसङ्गादिति । अथान्तरसमवायि कुड्यादिगतं नील्मनीलं सितम् । आदिरब्देन 

पीतादि संस्थानविरोषश्च केवले चित्र न वस्त्वन्तरमिति च न वक्तव्यम् | 
` कुतः अवयविनोऽचक्षुषत्वप्रसङ्गात् । प्रकाराते हि चक्षुषा चित्रावयवी 

वाना म 

१, 406५4 अहो, ख. 
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नीरूपतया अचाक्षुषलप्रसङ्गात् । सर्व चाक्षुषं पभारूपानुविद्धबुद्धिबोध्यम् , 

न ततोऽन्यविषयतामुञ्ति । अथ रूपान्तसकाशस्तत्र, न विह तथा । 
[1 

अयं तुरङ्गमः, इति । नच नीरूपस्य चक्षुषा प्रकारानमवयविनः 

कचिदपीत्यथः । नीरूपं हि रूपं जात्यादि च चश्षुषमेव ; द्रव्यं तु 

नीरूपं न चाक्षुषमिति दर्दितमवयविन इति । अथ द्रव्याणामपि ये दिक्ालादीनां 

चाक्षुषत्वमिच्छन्ति, तेऽपि नरन्धस्य द्रव्यस्यावयविनो नीरूपस्य चाक्षुषत्वं 

काचिद्दृष्टमिति वक्तुं समथा इति दरितं अवयविन इत्यनेनैव । दृ्टन्तान्तर- 

माह--सवै चक्षुषे प्रभारूपानुविद्धुद्िबेोध्यम्, न॒ ततोऽन्यविषयता- 

मुञ्छतीति । सर्वं॑हि चाष्षुषरं कस्तु रूपरूपग्रभृति प्रभारूपेण प्रकाशते, 

न स्पेणानुविद्धा या बुद्धिस्तया बोध्यमेव । ऋ च ततः कारणास्ममातोऽ- 

न्यवस्तुक्षियतामुञ्ति जहातीति । एवं ताबद्र्ैरूपानुविद्धतवादिति हेतोः 

पवर्घेनानैकान्तिकत्वे दर्खितमिति व्याष्यातम् । इदानीमुत्तराधमवतारयितु- 

माराङ्कामाह--अथ रूपान्तरप्रकाशस्तत्र , न विह तथेति । तत्र दृष्टान्तषु 

रूपान्तरप्रकारोऽस्त्येव ; अनुवेधकतोऽन्यजाल्यादिखूपं प्रकादाते ; न विह 

गकारादितोऽन्यत्किश्िद्रपं प्रकाशत इति । अनेन च “रूपान्तराप्रतिमासनाच'' 

इत्यनुमाषितम् । परिहरति-- कथं नास्तीति । अस्येवे्यथः । अनेन च 

'कथमन्याप्रकारानम्, इति व्या्यातम् । हेतुमाह- यदेकः शब्दात्मा स्फुटं 

प्रकारात इति । तदा कथं नास्तीति सम्बन्धः । स्फुटे तावदेकरूपः 

प्रकारात इति वर्णवादिनामध्यविवादसिद्धमेतत् । यथोक्तम्-- 

(“तदर्यैकार्थताम्नान््या शब्दे स्यादेकताभ्नमः ।'' इति । 

अनेन च “एकरूपपख्ठिदे' इति न्यास्यातम् । 

ननु वणी एवाक्चजायां बुद्धौ प्रकाशन्ते ; अत एकत्बुद्धिविषयत्- 
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कथं नास्ति ? यदेकः राब्दात्मा स्फुटं प्रकादते । नचासौ 

वर्णानामात्मा, तेषां मेदादेक्यविरोधात् । पटादयोऽपि तन्त्वादिभ्य 

एवमेवं भेदेन व्यवस्थाप्यन्ते ॥ 

मपि तेषामेव कथंविनिर्वोदढन्यम् ; अत आह-न चासौ वणौनामात्मेति । 

यः प्रकाराते एकः रब्दात्मा, नासौ वणौनामास्मेति । कारणमाह-- तेषां 

भेददैक्यविरोधादिति । न हि भिन्नानां स्वाभाविकमेकत्वं सम्भवतीति भावः । 

अत्रैव दृष्टान्तमाह-पटादयोऽपि तन्त्वादिम्य एवमेव भेदेन व्यवस्थाप्यन्त 

इति । एवमेवेति तेषां मेदादैक्यविरोधादित्यथेः । पटादीनां तन्त्वादिम्यो 

मेदोऽप्यत एव कारणादिखयथः ॥ 
। # 

इति. स्फोटसिद्धिव्याख्यायां 

चतुर्विराः छोकः 

१. यदैक, ख. २. ५०6 हि. क. 
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तद्वाहयेकोथेताम्यां च शब्देषु वदतैकताम् । 
विवेकहेत्वभावेन सवैल्लोत्सौरिता भवेत् ॥ २५ ॥ 

एकबुद्धिराह्यतयेकार्थकारितया च शब्दे्वेकतां भ्रुवन् सैतरैकता- 
मवजानीते, विरेषामावात् । तथा हि-पटादयोऽप्येकविज्ञानविषया 

ननु माविकमेकतवं मा मूद्रणीनां मेदप्रयययविरोधात् ; ओपाधिकं 

तु तदस्माभिसि्यते ; अत एवोक्तम् --ज्ञेये तु तद्रह्यतयेत्यादि ; अत आह-- 

तद्हयैका्थताम्यां चेति । अयं च पञ्चविंशः शोकः । उत्सारिते्यत् 

एकतापरामर्ार्थं॒॑सेति द्रष्टव्यम् । तद्रद्यैकार्थतामि्येतद्याचषटे--एकबुद्धि- 

्रह्मतथेकार्थकारितया चेति । तद्व्यति तच्छन्देनैकबुद्धेः परामदीः । 

ततश्चात्रापि सम्बन्धः । एकोऽर्थो येषां शब्दानां तेषा माव एकार्थता । तृतीयान्तं 

चेदमिति दरितमनेन । रन्देष्वेकतां त्रवनिति । अनेन द्वितीयपादो 

व्या्यातः । चतु्ैपादं व्याचष्ट--सवैत्रैकतामवजानीत इति । तृतीयपादं 

ग्यायष्टे--विरेषाभावादिति । न हि सवेतोऽस्ति रखब्दस्य विरोषः कश्चित् , 

येन व्यवस्था स्यात् । राब्देष्वोपाधिकः अन्यत्र भाविक इति विरेषो हि 

भिवेकहेतुः ; न च सोऽत्र कश्चित्संमवतीति विवेककवभविनेति तुवतोऽभि- 

परायः । एतदेव प्रतिपादयितुमाह--तथा हीति । परादयोऽप्येकविज्ञान- 

विषया एकार्थकारिणश्चेति तननिबन्धनमेकःवं रभेरनिति । एकविज्ञानविषयत्वम् 

"एकः पटः इत्यादिषु सर्धतरास्ति ; एकाथैकाशिविं च--पटस्य यत्का 

तदेव तु स्वैषामवयवानां कार्यम्--इत्यम्युपगमादस्येवेति हेतोस्तन्निबन्धनं 

तदराहकायैतहितुकमेकलं पटादयोऽपि लभेरन् पटाधवयुत्रनोऽपि स्वीकुर्ुरिति । 

नन्वेवं घटादिष्वेकतावज्ञाने सत्यपि कथं स्त्रित भवेदित्ुव्यते ? 
( = १ व 

१.* उत्सादितः, ख. २, ततश्च तत्रापि, ख, 
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एकाथकारिणश्चेति तज्निबन्धनमेकत्वं ठभेरन् ` यावदपकरषपर्यन्त- 

गतमथवस्तु ; तदपि चैतद्विषानुपातीति कैदं भाविकमेकत्वमास्पदं 
बभातु ? बुद्धाविति चेत् तन्नः तत्रापि विषयतो भक्तिसम्भवाद्िवेक- 

अत आह--यावदिति । अवयविनस्तावदेवदत्तादयः तद्वाहमैकाथताभ्यां 

करचरणा्वयवा एवेत्येकस्तावदपकषैः ; पुनः करोऽपि बाहमूलोप- 

बाह््ोष्ठमणिबन्धतलङ्गल्यादयो ऽवयवा एव तदाह्यैकार्थताम्यामित्यन्योऽपकषः ; 

एवमापरमाणुभ्यो योज्यम् । यावदिलव्ययम् । यावति प्रदेशोऽपकषपर्यन्त- 

गतमपकरप्यवसानगतम् । यत्र॒ पुनरपकर्षोौ न सम्भवी तद्रतमथैवस्त्वास्ते 

तावत्पटादयः तन्निबन्धनमेक्रत्वं कमेरननित्यन्वयः । अथवस्तिविति । द्वितयानि 

हि वस्तूनि शब्दाश्वार्थाश्च । तत्र यदथवस्तूनां मध्येऽपकर्ीवसानगतमै- 

वस्तु परमाणुरूपमिति । तर्हि  यत्परमाणुरूपमर्थवस्तु, तदेव भाविकमेकत्वे कम- 

तामिति चे्तत्राह--तदपि चेतद्धिषानुपातीति । अन्तिमापकर्षगतमव्य- 

वस्तु एकबुद्धिप्राह्यतयेकाथकारितया चैकत्वभाजनं भवेदित्यथः । 

अस्ति हि तत्राप्येकबुद्धिम्राह्यत्वं निरवयवः परमाणुरति । एका्धकास्तिं च 

तच्वेनेवानुमानात् । यः परमाणुभाविकेकल्वभागमिमतः, सोऽन्थक्यमौपाधिकं 

भजेतैववादिनामिति । एतदुक्तं  भवति--यदि भवता शब्दवस्ते- 

वमपल्प्यते तर्हिं तेनैव ऋमेणाथेवस्वपल्प्यतामिति । एं च स्वत्रोत्सारणं 

सव्यमेवेत्याह- इति कैदं भाविकमेकत्वमास्पदं बभ्नाविति । न क्रापीत्य्थः । इति 

हेतोः क विषये इदं त्वयापसार्यमाणं भाविकं स्वाभाविकमेकत्मास्पदमाश्रयं बधातु 

प्रतिष्ठापयतु न विमरुस्यमाने कचिदपि, खब्दाथन्यतिरेकेण कस्यचिदभावात् । 

सत्यमर्थवस्त्वेव वबुद्धधामंकमस्त्येकम् › यद्राह्यतया हि वणानामेकत्वम् , तत्रैव 

बुद्धो भाविकमेकत्वमास्पदं बघ्नाव्िति राङ्ते--बुद्धाविति चेदिति । परिहरति- 

१. एकाथक्रिया- क. २, १५९१ कर्पर. ` ख. 
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हेत्वभावेन निश्वयाभावात् ; न चेदं कचन भाविकमेकतवं निश्चीयते ॥ 

तन्नेति । कारणमाह- तत्रापि विषयतो भक्तिसंभवादिति । यथा बुद्धेरेकतवेन 

विषयस्यैकत्वे तथा विषयच्यकत्वाद्द्धावप्येकत्वमुपचयतामिति भक्तिरुपचारः । 

देतिौनस्य भक्तेवानत्वादितिवत् विष्रयतः विषयेक्यात् कारणात् बुद्धावप्ये- 

कत्वस्य भक्तिसंभवादिति । नन्वेकमेव भमाक्तमन्यन्मुख्यमेव, कथमिदसुच्यते 

तत्रापीति £ अत आह--विवेकहेत्वभवेन निश्वयाभावादितिं । एतत्तु 

तृतीयपादस्य व्याख्यानान्तरम्--अत्रेकल्वं भाविकम्, अत्र॒ पुनरौपाधिकमिति 

विवेके न कशिद्धेतुरुपरम्यते ; अतश्च निणयाभावः---अत्र भाविकम्, 

अल्ल, भाक्तमिति ; तस्माद्धिषयतो बुद्धौ भक्तिः संभवत्येवेति । ननु 

सर्वत्रोत्सारणं तेषां प्रमाणान्तरेण भाविकेक्बनिश्वयात् ; स्फोटात्मा 

तु न प्रदक्षवे्यः, वणानामेव प्रव्यक्षधीवेचत्वात् ; अतो न राब्दे 

माविकेकत्वसम्भव इति प्रमाणतो व्यवस्थेव्यत आह--न चेदं कचन 

माविकमेकत्यं निश्चीयत इति । न हि धटदिबुद्धिभ्यो गौरिति बुद्धि- 

विंरिष्यते, तत्र विधाप्रामाण्यकारणामावात् ; अतः प्रमाणान्तरेणापि रान्देषु 

भाविकैकः्वासम्भवे घटादिष्वपि न कचन माविकमेकलतवं निश्चीयत इति । 

अथवा बुद्धिरेका वणौत्मानंस्तु तद्विषया भिना एवेति कथं विषयतो भक्ते 

सम्भवः १ अत आह--न चेदं कचन भाविकमेकवं निश्चीयत इति । 

यदि विषये भाविकमेकत्वं न निश्चीयते तर्हिं बुद्धावपि न निश्चीयते, बुद्धेरपि 

विषयेण तुल्ययोग्षेमलवादित्यथः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्यास्यायां , 

पञ्चविंशः कः ' 

-------------------------- = 
१, टेक्यात् ज्ञानस्य विषये मक्तिस्मववत् दात, गोरिति ज्ञानस्य व्यक्ति 

गतैकस्वादिवत् इति वा स्यात् पाठः । 

--24 
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अपि च- 

अथेस्याधिगमो नते पद्रूपावधारणात् । 

तदुर्थबोधायदि च व्यक्तमन्योन्यसंश्रयः ॥ २६ ॥ 

न॒ खल्वविदितपदरूपावधिर्थं प्रत्येति , अवध्यन्तरपरि्रहे 
तच्वेऽपि वणौनामप्रत्ययात् । तत्राथप्रतीलया पदरूपावधिविशर्षमुपकल्पयन् 

दुरुत्तरमितरेतराश्रयमाविशति । न चेकार्थसम्बन्धाख्यानमेकपदतामापा- 

उपस्कारमाह--अपि चेति । अर्थस्याधिगमो नते इति पशः 

शोकः । शोकं व्याचष्टे--न खलु... ...-अवकल्पते । अस्यार्थः- न खल्व- 

विदितपदरूपावधिरथं प्रत्येतीति । एतावन्तो वणौ एकं पदमिति वणानां 

पदत्वरूपस्य योऽवधिरादिमो ब्णौऽन्तिमो वर्णश्च तमविदितवतो नार्थप्रत्यय 

उदेति । कारणमाह--अवध्यन्तरपस्म्रहे तेऽपि वणौनामप्रत्ययादिति । 

यथा भ्मारः, इति मनोभवमभिदधाति वणद्रयम् ; शुमारः' इति पूर्वमर्थं 

नाभिधत्ते, अपि तु वयोऽवस्थविरोषवन्तं पुरुषम् ; तथा (मारकः इति 

व्राणवियोगकारिणम् । अतस्तत्ेऽपि वणौनामवध्यन्तरपस्मिहे नार्थप्रत्यायकत्व- 

मिति पदरूपावधारणाधीनमर्थप्रलायकत्वमिति सितम् । उत्तरार्धं व्याचष्टे- 

तत्रारथप्रतीर्घ्यो पदरूपावधिविशेषमुपकल्पयन्  दुरुत्तरमितरेतराश्रयमावि- 

दातीति । तत्र पदरूपावधारणार्घीनेऽथाधिगमे सतीत्यथंः । अर्थप्रतील्या 

पदरूपावधिविरेषमुपकल्पयननिति । अथप्रतीत्यधीनं पदरूपावधिविरोषाव- 

धारणमिति साधयनित्यथैः । न चान्यतोऽन्यतरपिद्धिश्युक्तम्--दुरुत्तरमिति । 
आविरातीति । स्वयमेव मेहादिति भावः । 

१. दिति चेत्, मूलम् . ३२. 0112116 विशेषे- मूढम् . 

२. अर्थप्रत्ययात्, मूलम्. ४, प्रतीत्युपपत्या. ख, 
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दयति, व्णांत्मनमनाश्रितपदरूपाणामप्रत्यायकतवात् , असम्बन्धिनां 

"पिरि 

अत्र च शेके पूर्वश्छोकदूषितयोस्तद्राद्ैकाथतयोः अन्यतरस्यामेकाथ- 

तायामेव विशेषतो दूषणमुक्तमिति वेदितम्यम् । तदर्थबोधावदि चेति । 

तत् पदरूपावधारणं यदि चाश्रीयते । चकारः पूवाधसमुचयाथः । नन्वतोऽस्ति 

पदावधारणम् । कुत इति चेत्सम्बन्धाख्यानात् यावतां वणानामेकेन केन- 

चिदर्थेन सम्बन्ध आख्यायते शोरेतिं वणाः सासादिमतो वाचकाः" इति, तावतां 

चैकपदतावधा्यते, पुनश्वार्थोऽधिगम्यत इति कुत इतरेतराश्रयवेश इत्यत 

आह--न चैकार्थसम्बन्धाख्यानमेकपदतामापादयतीति । प्रथमं वणीनामर्थसम्बन्धं 

गृहीत्वा पश्चात्तेषां पदत्वमवासीयत इति न संभवतीत्यथः । कारणमाह-- व्णी- 

त्मनामनाभ्रितपदरूपाणामप्र्यायकत्वात् , अक्षम्नन्धिनां सम्बन्धाख्यानायोगादिति । 

वणीत्मनामिति मध्ये सितं तन्त्रेण पूर्वप्रतिज्ञया परेण हेतनिर्देशेनापि सम्बध्यते । 

नाधित पदरू्पं येर्वणात्मभिस्ते तथोक्ताः । अप्रव्यायकत्वादसम्बन्धिनामिति । 

अनाश्रितपदरूपत्वमप्रव्यायकवे हेतुः । पदं हि पदार्थस्य बोधकम् , ““लोके येष्वर्थेषु 

प्रसिद्धानि पदानि” इति ““संहत्याथममिदधति पदानि वाक्यम्" इति च स्थितत्वात् । 

तेनाधरितपदरूपाणामेव प्रत्यायकत्वं नेतरेषामिति । अम्बन्धिनामिति । अथीस- 

म्बन्धिनामिति । असम्बन्धित्रै पुनसप्रयायकत्वं हेतुः ; प्र्याय्यत्रव्यायकमवे। 

हि पदपदा्भयोः सम्बन्धः । यथोक्तम्--““अथ सम्बन्धः कः £ यच्छब्दे विज्ञाते 

सत्यरथो विज्ञायत इति, “यच्छब्दे ज्ञात इव्यव शाक्तेरेवात्र कथ्यते ।'” इति 

च | सम्बन्धाख्यानायोगादिति । अत्रासम्बन्धित्वं हेतुः । वणोत्मनां सम्बन्धित्वा- 

मावानार्थेन सह॒ सम्बन्धाख्यानसम्भवः ; सम्बन्धिनो्हिं सम्बन्धः शाक्यते 

कतु॑नासम्बन्धिनोरिति । एवं च पदल्ावधारणाधीनं . सम्बन्धाख्यानमिति 

१. 0016 स्थितत्वात्. ख. २. कीयते. चौ. मुद्रिते. 
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सम्बन्धाल्यानायोगात् । सम्बन्धाख्यानात्त पदमावे इतरेतराश्रयत्वम् । 

पदत्वाद्धि सम्बन्धित सलाख्यानम् आख्यान पदमावे सम्बन्धितेति । 

व्यवस्थितं हि बाचकरूपमाख्यायते, न त्वाख्यानाधीनेव वाचकता । 

[०1 क 

स्थितम् । यदि त्वन्यथाश्रीयते ततो दोष इत्याह-सम्बन्धाख्यानात्तु पदभवे 

इतरेतराश्रयत्वमिति । इतरेतराश्रयत्वमेव दरोयति--पदत्वाद्धि सम्बन्धिले सति 

आल्यानम् आख्यानाच्च पदमवे सम्ब्रधितेतीति । पदत्वकृतात्सम्बन्धित्वादाए्यानं 

स्तिष्यति, आल्यानकृताच् पदभावात् स्म्बन्धिताकिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वमित्यथः । 

चक्रकं वा । पदत्वस्सिम्बन्धित्वं स्यात् । सम्बन्धित्वाचाख्यानं सिध्यति । आस्यनाच्च 

पदत्वसिद्विरिति । एतद्धशृभयथापि विकल्पेन वक्तुं॑शाक्यमेव । निबन्धनकृता 

वितरेतराश्रयत्वे शोकन्यारूनत्वादुक्तमिति वेदितव्यम् । पूव॑त्र वितरेतराश्रयत्व- 

मेवेति शोके तदुपादानम् । शोकस्य चास्मिन् व्याल्यान एवं योजना-- 

अर्थस्यामिषेयस्याधिगमः पदसम्बन्धितयावगमः पदरूपावधारणादइते न सिध्यति ; 

तन्न पदरूपावधारणं य्यथसम्बन्धबोधाधीनम् , अतो दोष इति । 

नन्वाए्यानत्सम्बन्धित्वमप्युपा्च सम्बन्धो विधीयताम् ; यथा “यद्ा- 

मेयः” इत्यत्र दरव्यदेवताविरिष्टकर्मविधिः ; अत आह--ग्यवस्थितं हि 

वाचकरूपमाख्यायते, न वाल्यानाधीनैव वाचकतेति । व्यवस्थितं प्रतिष्ठितं 

नित्यावस्थितमिदयथंः । हिराब्दः प्रसिद्धौ । वाचकरखूपं वाचकराक्तिम- 

च्छन्दरूपम् । आख्यायते आसख्यनेन ज्ञाप्यते , न तु क्रियते | तदाह- 

न त्वाख्यानाधीनेव वाचकतेति । यथोक्तम्-- 

“'राब्दाथानादितीं मुक्त्वा सम्बन्धानादिकारणम् । 

न स्यादन्यदतो वेदे सम्बन्धादिनं विधते ॥' इति । 

१. इव्युक्तम्. ख. २. अव्युत्पाद्य. ख, 
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देवदततादिशब्देषु च नाथग्रययमपहुत्यैकपदप्रत्ययोऽलज्ञानमर्हति ; न 
हि पदप्रत्ययमन्तरेण सोऽवकल्पते ॥ 

ननु देवदत्तादिशन्दा अदतनैरदतनेष्वर्थषु सङ्केव्यन्त एव । तत्र हि 

सम्बन्धः क्रियते न त्वास्यायते । यथा च तत्र वर्णूपाणामेव सम्बन्धकरणं 

कृतसम्बन्धानां च वणानां पदत्वमाश्रीयते, तद्त् गवादिष्वपि सम्बन्ध- 

विज्ञानं भविष्यति ; न हि करणकथनयोः कश्चिद्धिरेषो रक्ष्यते ; अत 

आह-देवदत्तादिरब्देषु च नार्थप्रत्ययमपहृत्यैकपदग्रव्ययोऽनुन्ञानमर्हति ; न हि 

पदग्रत्ययमन्तरेण सोऽवकल्पत इति । देवदत्तादिरन्देष्वपि नारथप्रत्ययमपद्त्याथ- 

प्रत्ययं स्वकारणतेनागृहीला एकपदप्रत्ययोऽवुज्ञानमहेति । अपडत्येत्यस्य 

अहतीत्युत्तरक्रिया । तेष्वपि पदलप्रव्ययोऽथ॑प्रत्यद्छघीन इत्यथः । अनुज्ञानं च 

वर्णवादिभिरिति द्रष्टव्यम् । एवमर्थप्रत्ययाधीनं पदवज्ञानमिन्युक्तम् । 

पदग्रत्ययाघीनं चर्थ्ञानमित्याह--न हि पदप्रत्ययमन्तरेण सोऽवकल्पत 

इति । हिरब्दश्वा्थः । न हि पदप्रत्ययमन्तरेण सेऽथग्रत्ययोऽ- 

वकल्पत इति । एवं तावत् भेये तु तद्राद्यतयाः इत्यादिकं परिहृतम् । 

इदानीम् अपि च, रौघ्रथाल्पाच्तरत्वाम्यां गोशब्दे भवेदप्येकत्वभमः, 

देवदत्तादिरब्दे त॒ स्पष्ट एव मेदः प्रकाशतेः इव्येतत्परिहरनह--देवदत्तादि- 

राब्देषु च नारथप्रत्ययमिति । देवदत्तादिशब्देषु चैकपदप्रत्ययोऽनुज्ञानमहैति ; 

युष्माभिरेकपदग्रव्ययोऽनुज्ञातव्य एव + न तु निषेद्धन्य इति । कुत इत्याह-- 

नारथप्रत्ययमपहत्येति । अरथप्रत्ययं नापडल्येखन्वयः । यथेकपद्रत्ययो 

नानुज्ञायते ततोऽ्परत्ययोऽपद्योतन्यः › कारणामवि , का्यमावात् । अतोऽ्- 

प्रस्ययमनपह्ूव्य॒एकपदप्रत्ययोऽनुज्ञायताम् । ̀ कथं पुनरेकपदगप्रत्ययानुक्ञाभा- 

वेऽर्थप्रत्ययापहवः प्रसज्यते £ अत आह--न हि पदग्रत्ययमन्तरेण सोऽवकल्पत 

इति । पदग्रत्ययो हि पदार्थप्रस्ययस्य कारणम् , “ 'पदानिं हि खं स्वमर्थममिधायः? 



व स्ेटसिदधिः [दयः शयोक 

इति, “शाब्द विज्ञानात्" इति चोक्ततात् । हिशब्दो हेतो प्रसिद्धौ वा । कचित्पा- 

लोऽबज्ञानमिति । देवदत्तादि रब्देषु च यद्थप्रत्ययमपहत्य यदेकपदभ्रत्यय- 

स्यावज्ञानं क्रियते तननाहैव्येकपदग्रव्ययः । कुत इत्याह--न हि पदभ्रत्ययमन्त- 

रेति । स इति अर्थप्रत्ययः । स हि प्रमाणसिद्धः सार्वजनीनश्वेति नापहव- 

मर्हति । न च तत्कारणमूतैकपदग्रत्ययोऽपद्वम्हेति । प्रव्यक्षसिद्धत्वादथ- 

प्रत्ययस्य च तमन्तरेणाचुपपत्तेः इति । कचित्पाठोऽपज्ञनमिति । अपभ्रष्टं ज्ञानम- 

पज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति यावत् । भवप्रघानस्य निर्देशः | म्रान्तित्व- 

मित्यथः । अहंतीव्युत्तरक्रिया ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां ^ 

ˆ षरडिराः छोकः 
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भिन्नकरमेऽपि विज्ञाने समूहिषु न भेदवान् । | 

सम्रूहः पदरूपं तु स्पष्टभेद् प्रतीयते ॥ २७ ॥ 

यदि खट वर्ण॑समूहमात्रावङम्बना पदगप्रख्या स्यात् नदीदीनजरा- 

राजेति स्पष्टं े देन पदं प्रतीयते स्फुटशरेह श्रुतिभेदः । न हि समूहिना- 

दूषणान्तरमाह-मित्नक्रमेऽपि ^ प्रयश्च पदम् । स्विंशः 

छोकः भिनक्रमेऽपीति । भिनः क्रमो यस्य॒ विज्ञानस्य विषय- 

तयास्तीति विग्रहः । कचित्पाठः मिनेऽपि क्रमविज्ञान इति । क्रमभेदोऽत्र 

क्रमतिज्ञानमेदेन विवक्षितः । कारिकां व्याचष्--यदि खलु वर्णसमूहमात्रा- 

वङम्बना पदग्रख्या स्यादिति । मात्रशब्देन स्फोढ व्यावतैयति । कि पुनस्तदा 

भवति ? तदाह--नदीदीनजराराजेतीति । कचित्तु गवेवेगनदीदीनेति पाठः । 

गव इत्यक्षरदयं सम्प्रदानभूतां गाममिवदति । वेगेति संस्कारविरेषसम्बुद्धिः । 

नदीति समुद्रवाहिन्यमिधीयते । दीनेति खिन्नसषम्बुद्धिः । जरेति बृद्धवबय- 

रवम् । राजेति राजदीप्ताविति रोटो मध्यमः । स्पष्टं॑भेदेन पदं प्रतीयत 

इति । इत्यादौ स्यष्ट॒मेदेन भिन्नतया पदं जराराजेत्यादिकं सरवैषां सम्प्रति 

प्रतीयत शत्यविवाद इत्यथः । प्रतीयेतेति पटे स्पष्टपदमेदग्रतीतिराश्रय- 

णीया सर्ववादिभिरित्य्थः । ततः किमित्याह--सपुटशवेह श्रुतिमेद इति । इह 

वार्णवादिपक्षे जराराजेत्यादो श्रवणमात्रमेद एव केवरोऽस्ति, न तु श्रूयमाणशब्द- 

वस्तुभेदः कथचिदपि विद्यत इ्युक्तमित्यथेः । कचित्पाठः स्पष्टामेदो न 

प्रतीयत इति । यो बर्णवादिनामभिमतः वणीनाममेदात्पदामेदः, स न प्रतीयत 

इत्यर्थः । वि त्हीत्याह--खुटशवेह श्रुतिभेद इति । रति श्रयमाणः शब्दः । 

इह॒ जराराजेत्यादौ शब्दभेदः स्फुटः, न तु शब्दाभेद इति । अन्यः पाठः स्पष्टं 

पदभेदेन प्रतीयेतेति । पदमेदो नेत्यपपाठः । पदमेदेनेति पैदिऽग्येषा योजना--, 



१९२ स्फोटसिद्धिः [सप्तविंशः शोकः] 

सुपरभ्धिकमभेदेऽपि समूवुद्धिभेदः । तथा रि-दशान्तादितरतो 

वोपलम्भक्रमे न ॒पटबुद्धिर्भैदवती; नापि बवनबुद्धिषवाम्रादुपटन्ध्यानु- 
पूल्यैनानातवे । तदेवमभिननेषु भिन्नेषु च वणात्मसु यन्नानेकं च प्रकाशते, 

तस्रलक्ष पदमिति । 

जराराजेत्येतत्स्पष्टं पदभेदेन मिननपदतश्चेत्यादि पूववत् । अथ वा इत्यादौ स्पष्टं 

पदभेदे पदभेदमधिकृत्य न प्रतीयेत न श्रतीतिभवेदिति भवे ककार इत्यादि 

योज्यम् । एवं तावत् पदरूपं तु स्पष्टमेदं प्रतीयत इति व्याख्यातम् । सम्प्रति 

पमां व्यच्े--न हि समूहिनामुपरन्धिक्रममेदेऽपि समूहबुद्धिमेद इति । 

समूहिषु क्रमविज्ञने भिन्नेऽपि न समूहो भेदवान् प्रतीयत इति व्या्यातमनेन | 

अस्तीति रषः । एतदेवोदाहरति--तथा हि दशान्तादितरतो बोपलम्भक्रमे न 

पटबुद्धिमेदवतीति । केशान्त इतिवदरान्तराब्दः ¦ अथ वा पटस्य दशा- 

रूपादन्तादभ्रादिति । अथ वा दशान्तात् दशाया एवान्तादवसनात् दशाया 

निजादन्तादिति । इतरतो वेति । पटस्य ॒पुच्छादिप्यथः । ल्यनृरोपे पश्चमी , 

द् शान्तमारभ्येतरद्रारम्येति । उपटन्धिक्रम इति । सतीति रोषः । जायमाना 

इति वा । जायमानराब्दाक्षेपे ¢ मुवः प्रभवः ' इति वा पञ्चमी । न पटबुद्िर्भद- 

वतीति । विरोषवतीति वा पाठः । दृ्टान्तान्तरमाह---नापि वनबुद्धिधंवाम्रादयुपल- 

ग्ध्यानुपूर्म्यनानात्व इति । कचिद्धवाम्रः खदिरः--इत्यादिकमुपट्ग्धयानुपूल्धम् , 

कषचिद्धवाम्रो खदिरः--इत्यादिकम् ; न च तन्नानालेऽपि वनबुद्िरविरोषवती 

दृष्टेति । पूर्वत्राभिन्नाः समूहिन इह भिन्ना इति विरोषो द्रष्टव्यः । एवं दृष्टन्तं 

द्यित्बोपनयमाह-तदेवमभिन्नेषु मिनेष च वणीत्मञु यन्ननिकं च प्रकाराते 

तत््प्यक्षं पदमितीति । आभिननेषु जराराजेत्यादिषु भिनं मिनेष गकारादिष्वभिननं 

यत्तच्ं प्रकाराते, तत् प्रयक्षं पदमित्यस्माभिरुच्यत इति । एवं च षदता यत्पूवै- 

मुक्तम् अथीन्तप्विषयवे यथा वणैविज्ञानानि परस्परविषयभूतरूपग्रत्यवमरा्यानि 
-----~-----~-~-~-~---------__-~_~~_-~्]]बब ब्] ब् ब बब ~~~ 

१, नानात्वेऽपि, मुखम्, २. 07716 मूत, ख, 



[सिराः शमीक] गोपाखिकासदहिता १९३ 

यानि तु साधनानि- 

ध्वरणा वा ध्वनयो वापि स्फोटं न पदवाक्ययोः। 

व्यज्ञन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दीपप्रभादयः ॥ 

सत्वादयादिकवचापि साधनानि यथारुचि । 

लोकिकव्यतिरेकेण कल्पितेऽर्थे भवन्ति हि ॥ 

प्रकारामानरूपान्तराणि प्रकाडन्ते, तथेदमपि स्यात्, इति, तदस्स्येवत्रेति दरितं 

वेदितन्यत् । समूहिषु यत्क्रममेदज्ञानं तत्मूहामेदेन व्याप्तं दृष्टम् ; अतो 

व्यापकविरुद्धः समूहमेदः प्रतीयमानः समूहिभेदमपि निवतयति ; अतो न 

वर्णात्मानः प्रतीयन्ते, किन्तु तदतिरिक्तं त्मेकमिति सितम् ॥ 

'पदरूप तु स्पष्टमेदं प्रतीयते” इय्येतदुपजीव्य वर्णवादिनामनुमानानि 

दूषपिष्यन् प्रथमे तान्येवानुमानान्युपन्यस्यति--यानि तु साधनानि... 

तसतिपादनात् । इति शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । साधनान्यनुमानानि । 

वार्तिका्स्तृत्तरत्र स्पष्टीमविष्यति । 

एवं साधनान्युपन्यस्य तेषां दूषणमारमते--तत्र ` ` - अनेकान्तः । इद- 

माकूतम् । तत्रेति तेषु साघनेष्विव्यधः । एतच यानि पुनरित्नेनानुसन्धातन्यम् । 

एवं तावदुक्त्या॒स्फोटाभावः प्रतिपादितः; इदानीं प्रयोगारं 

करत्वा तमेव दर्धयति--व्णौ वेति । वणौ इति चानास्थोक्तिः, ध्वनीनामेव 

स्फोटामिन्यञ्जकतवेन वैयाकरणेरिष्त्वात् । यथाइः- 

१, चेति-यो, मुद्धिते, 

(--५9 



१९४ स्फोटतिद्धः [सप्तविंशः शकः] 

नास्य वाचकः स्फायो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः 1 

घटादिवन्न दृष्टेन विरोधो धम्यसिद्धितः ॥ 

्रतिषेधेत्त॒ यो वणस्तिजज्ञानानन्तरोद्धवान् । 
दृष्टवाधो मवेत्तस्य शशिचन्द्रनिषेधवत् ॥ 

वर्णोत्था चथिधीरषा तज्ज्ञानानन्तरोद्वा । 

येद्शी सा तदुस्था हि धूमादेयि वहिधीः॥ 

दीपवद्रा गकारादि्गवादेः प्रतिपादकः । 

धवं प्रतीयमानलासपू्वं तस्तिपादनात् ॥' 

तत्र पदवाक्ययोराहितं सम्बन्धिनं वा स्फोटं नाभिव्यज्चन्तीति 

----~--------- 

८प्रयत्तमेदतो भिन्ना ध्वनयोऽस्य प्रकाराकाः' इति । 

वणौ वा ध्वनयो वा स्फोटं नाभिव्यञ्चन्तीयन्वयः । व्यञ्चकत्वादीपश्रभादिवत् 

इप्यनुमानम् । अस्मिन् प्रयोगे पदवाक्ययोरिति यद्वातिककारीयमभिधानम्, 

तदश्रिव्य तावदनुमानस्य दृषणमाह-पदवाक्ययोराहितं सम्बन्धिनं 

वा स्फोटे नामिन्यञ्जन्तीति सिद्धमिति । पदवाक््ययोरति स्फोटविशेषणे वा 

वर्णष्वनिविरेषणं वा । तत्रापि सप्तमी वा षष्ठी वेयम् | तत्र सन्निकरषविरेषात् 

स्पोटविरोषणत्वमङ्गीकृव्य दूषणमुच्यते । सप्तमी चेदाधारसप्तमीलात् पदवक्ययो- 

राषहितमिल्यक्तम् । षष्ठस्तु सम्बन्धवाचित्वात्तःसम्बन्धिनं वेदयुक्तम् । उभयथापि 

ताध न व्यञ्चन्तीति भिद्धमेवास्माकमिति सिद्धसाधनतांरो भवतीति मावः । 

कारणमाह--पदवाक्ये एव हि स्फोट इति । पदं वाक्यं वा स्फटः | तदा- 

हितस्तत्सम्बन्धी वेति सिति: । ततस्तां प्रलनभिन्यज्ञकलतवमस्माकं सिद्ध 

द. बाः जी. मुद्रि, ` 
~---~-----------------------न- 



[सप्तविंदाः छेकः] गोपाछ्िकासहिता , १९५ 

सिद्धम्; पदवाक्ये एव हि स्फोटः । अथ पदवाक्यविषया वणी ध्वनयो 

वेति मतम् , तथापि को विषयार्थोऽन्यत्र व्यञ्जकभावात् ? नावयवित्वम् ; 

मेव । ये तु न पदवाक्ययोरिति स्फोटगव्रिरोषणम् , किन्तु वर्णध्वनिविरोषणमेवेति 

व्याचक्षते, तेषां मतमाराङ्गते --अथ पदत्राक्यविषया वणो ध्वनयो वेति मतमिति । 
पदं वाक्यं च विषयो यषामिति विग्रहः | यथाहूुः--“्वनिमात्ोपादाने 

रा्कादिष्वनीनां स्फाटानभिव्यञ्जकत्वस्य परैरनिष्टतादंरो सिद्धसाध्यत्वं॑स्यात् , 

तन्मा मूदिति पदवाक्ययोरेति विरोषणम् । ये पदवाक्ययोवतमाना वणा ध्वनयो 

वा ते स्फोटं नाभिव्यञ्चन्तीव्यन्वयः' इति । परिहरति-- तथापि को विषरया- 

योऽन्यत्र ग्यञ्चकभावादिति । यद्यप्येवं सम्बन्धस्तथापि को विषयराब्दाथः सेभवति 

व्यञ्चकःवाद्ते ष्वनीनां वर्णानां वा १ न हि दुण्डवदरवत्पदवाक्यये ुट्यमाधारव 

वर्णध्वनीनां वाघेयत्वे समस्ति ; तेन सम्बन्धान्तरपमाधाराघेयभवेनोपचयैते । न च 

म्यङ्ग्यव्यज्ञकमावादन्यः सम्बन्धाऽस्तीति व्यञ्चकत्वमेवाधेयत्रमापयत इति । 

तेन व्ण्वनीनां व्यञ्जकत्वादते न पदवाक्ययोिंषयत्वमाधारत्वम् । कचित्ाठः 

अन्यत्र व्यङ्यव्यञ्चकभावादिति । अथवा पदं वाक्यं च विषयः कम येषामिति 

विग्रहः । विषयविषयिभावसम्बन्ध ` आधारापेयभावलेनोपचयते, तथापि 

को विषयार्थ ऽन्यत्र व्यञ्जकमावादिति पूववत् । तथापि को विषयविषयि- 

माबोऽन्यत्र व्यङ्व्यव्यज्ञकमावादिति पठे व्यद्धयव्यज्ञकभाव एव ॒विषय- 

व्रिषयिभाव इत्यर्थः । तथा च स्ववाग्विरोधः । घम्युक्त्या धर्ममाधात् 

धर्मोक्त्या वा धर्मिवाधात् वक्ष्यमाणदोषापत्तिः | ध्वनिभिव्णे श्वारण्धं पदं वाक्यं चेति 

ये वदन्ति, तेषमिवे प्रत्यवस्थानम्--न ज्ञप्तौ पदवाक्ययोविपयभावोऽङ्गौ क्रियते , 

किन्त्त्पादनायामिति न दोष इति । तत आह--नावयवितमिति । विष- 

या इति संबध्यते । विषयविषयिमाव इति पदे ना््रयवावयवित्वमिति पारः । 

कारणमाह -- तदभावादिति । पदवाक्ययोरवयवाभावादित्यथः , । निरवयवं हि 

१. आशास्ते. ख. २. «परत्व तेषां. ख, , 



१९६ स्फाट [सपतर्विंराः शोकः] 

तदभावात् ; तत्राप्यभरसिद्धविकेष्यता पक्षदोषः; देतोश्ाश्रयासिद्धता ; 

तदु मयमस्माभिराङ्गीक्रियते ; अवयवाभावा्च नावयषित्वं संभवतीति । एवं 

सत्यनुमानस्य को दोषस्तमाह-तत्राप्यप्रसिद्धविरेष्यता पक्षदोषः हेतोश्वाश्र- 

यातिद्रतेति । तैत्रापीति । अवयवावयविभावमम्युपगम्य पदवाक्य्ेर्ये वणौ वा 

ध्वनयो वेति क्चनेऽपीत्यर्थः । अप्रसिद्धविशेष्यता पक्षदोष इति । अप्रतिद्ध- 

विष्यतां नाम पक्षदोषः स्यात् । न हि ध्वनयो वणौ वा पदवाक्ययोरवयववेना- 

स्माकं प्रसिद्धाः ; ततस्ते न व्यञ्चन्तीति साध्यमाने प्रतिवादिनोऽग्रपिद्ध- 

विरोष्यः पक्षः स्यात् । एष प्रतिज्ञादोषः । कचित्पाठः अग्रसिद्भतादोष 

इति । अत्रापि विरेष्यस्येति सिध्यति । दूषणान्तरमाह-हेतो थाश्रयासिद्धतेति । 

हितों पक्षघम्याश्रयः ; एैन पक्षधरमिंणोऽसिद्धो दहैतुरपि निराश्रयो 

दुःस्थः स्यात् । न द्यवयवमूतानां वणेष्वनीनां व्यञ्जकतमस्माकं 

सिद्धमिति तथा पदवाक्ययोः स्फाटविरेषणवे दोषः सिद्धसाधनता 

नाम । एवं वणेष्वनिविरेषणवतेऽस््यन्यो दोष॑इत्यपिराब्देन सूचयति । 

अथवा व्यङ्गयत्स्य विषयाथेत्वे स्ववाग्विरोधो नाम दोषः ; एवमवयवि- 

त्वस्य बिषयाथवेऽप्यन्यो दोष इति । अथवा तत्रापीखपिराब्देन व्यङ्गथत्वपक्षं 

समुश्चिनोति । ये स्फोटतमनोः पदवाक्ययेग्धञ्जका वणौ ध्वनयो वेति वचने 

वादिनोऽग्रसिद्धविरेष्यता हैतोश्वाश्रयासिद्रतेति दृषणद्रयं प्रसज्यते । 

एवमवयवित्वस्य व्रिषयार्थवेऽपि प्रतिवदिनोऽप्रसिद्धविरोष्यता हेतोश्वाश्रय- 

सिद्धतेलापयेत इति । स्ववाग्विरोधश्च-- 

“शधम्युक्त्याहं यते जातः सा वन्ध्या जननी मम ।› इतिवदद्र्टभ्यः । 

अप्रसिद्धविरेष्यता च सर्वज्ञः सलयवादी' इतिवत् । आश्रयािद्धता 

१, अन्न, ख, 
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्रोत्रमनोभ्यां च व्यभिचारः, तयोः स्फोटव्यञ्चकतात् । न चोपर्मि- 

४अस्ति प्रधानम्, विश्वपरिणामितात्› इतिवत् । एतच्च सौगतकापौलिक- 

प्रयोगे मीमांसकादेः । यदा पुनर्मीमां पको रवीति 'सर्वज्ञोऽचतबादी, इति, 

तदा वादिनोऽग्रनिद्धषिशेष्यः पक्षः । यदा पुनः स एव तऋीति मनासि 

प्रधानम्, जगत्कारणत्वाभावात् › इति, तदा तस्येवाश्रयापिद्धिः । आश्रया 

सिद्धतेति । अत्र दोष इष्यनुष्ञ्यते; हेतोराश्रयापिद्धता नमानुमानस्य 

दोष इति । अथवा पक्षवद्धेतोश्च दोषः आश्रयासिद्धता नामेति । 

ननु पदवाक्ययोरिति प्रयुञ्जानस्याचयस्यास्तु दूषणम् ; वयं तु शववनयः 

स्फोटं न व्यञ्चन्तिः इति प्रयुञ्जमहे, न ("पदवाक्ययोः हइत्युपादास्यामः-- 

इति यदि कश्चिदून्ुयात्तं प्रति पदवाक्ययोरनुप्रदनेऽपिं तुल्यं॑दूषणान्तर्- 

माह--श्रोत्रमनोभ्यां च॒ व्यभिचार इति । व्यञ्जकत्वस्य हेतोः स्फोट- 

व्यञ्जकत्वाभवेन साध्येन व्यभिचारोऽस्मामिदेरोयितव्यः । केनोपायेन 

ददीयितव्यः, तमाह -श्रोतरमनोम्यामिति । श्रोत्रमनसोरुपन्यासेनेति यावत् । 
अथवा श्रत्रमनोम्यां हेतोरन्वयोऽस्ति, साष्यस्य तु ताभ्यां व्यभिचारः । ततश्च 

तयोः साध्येन हेतेन्यमिचार इत्युक्तं भवति । पञ्चमी वा श्रोत्रमनोम्यामिति । 

हेतोह्यश्रिल श्रोत्रमनस सेध्येन व्यभिचार इति । अथवोपन्यस्य श्रोत्रमनसी 

व्यभिचारो दरीयितव्य इति । अथवा हेतोः कतुः भ्यभिचारक्रियायां श्रोत्रमनसोः 

करणत्व विवक्ष्यते । तद्ररोन हि तस्य साध्येन व्यभिचारः । अन्येषु स्वाश्चयेषु 

तेन समन्वयादिति । अनेन चानैकान्तिको हेतुः, “अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्! 

इतिवदिः्युक्तं भवति । कुत हत्याह--तयोः स्फोटग्यञ्चकत्वादिति । तयोः 

्रोत्रमनसोः स्फोटव्यञ्जकत्वमस्ति साध्यविपर्ययः ; हतैश्च व्यज्जकलं तयो्वत॑त 

इति व्यमिचार इति । ननु न श्रोत्रमनसी व्यञ्चके, उपठम्भकत्वात् ।. व्यञ्जकं 

१. कापि, ख. 
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निमित्तादन्यद्रयज्ञकम् । उपटभ्धिनिमित्ते च श्रोत्रमनसी । तंस्कार- 

स्यापि व्यञ्लकतेन समाधानादिभिरनेकान्तः । 

तु दीपादिकं ध्वन्यादिके च, इन्द्ियलिङ्गादिकं तु ज्ञापकमेव; अतो न 

व्यभिचारः ; अत आह-न चेपटन्धिनिमित्तादन्यद्यञ्चकमिति । उपरुम्धि- 

निमित्तत्वमेव व्यञ्चकत्वम् , न ततोऽन्यत् ; दीपादयोऽप्युपर्न्धिनिमित्तान्येव ; 

अन्ययेन्दरियेतिकतेव्यतालाभावग्रसङ्गात् । ननु श्रोत्रमनसोः स्फोदोपठम्भकत- 

मस्माकमसिद्धम् । अत आह-उपल्न्धिनिमित्ते च श्रोत्रमनसी 

इति । यथा च तयोरुपलम्भकत्वं तथोक्तं प्रागिति भावः । 

ग्यभिचारन्तरमाह--संस्कारस्यापि व्यञ्जकेन समाधानादिमिरनेकान्त इति । 

यदा श्रोत्रमनोभ्यां गृहीतः, स्फोटः पुनः संस्कारवदात् स्फुरति, तदा 

संस्कारोऽपि स्फोटोपन्धिनिमित्तत्वात् तद्रवञ्जकः ; तेन तत्रापि व्यामिचारः । 
तेनायमथः--समाधानादिना प्रणिघानादिना प्रबुद्धस्य संस्कारस्य कदाचिद्रयञ्ज- 

कत्वेन कारणेन साध्येन हेतो््यभिचार इति । क्राचित्पाठः व्यञ्जकत् 

इति । तत्रापि समाधानादिना व्यञ्जकत्वे सतीत्यथः । अथवा ननूपटन्धि- 

करणमुपलम्भकम् । उपटन्धिकरणस्य तु यत्सामध्यममिव्यनक्ते तदपि व्यञ्जकम् । 

ध्वनयश्च रान्दस्य भ्राह्ययोग्यत्वं श्रोत्नस्य वा प्राहकयोग्यतरमुभयै वा नित्यसदे- 

वानभिग्यक्तमपि व्यज्ञन्तीति गमकादन्यदेव व्यञ्चकमिवयत आह-सस्कार- 

स्यापि व्यज्चकते समाघानादिभिरनेकान्त इति । संस्काररब्देन सस्कारकमभि- 

घीयते । संस्कारस्य व्यज्ञकतेऽपीति भिनक्रमोऽपिशन्दो द्रष्टव्यः । मनस्तमा- 

धानवतो हि स्वं प्रतीयते । ततः समाधानसंस्कृतं मनथिकित्सासंस्कृतं च श्रोत्र 

स्फोटं गृह्णातीति चिकित्तासमाधानाम्यां व्यभिचारः । संस्कारस्यापि व्यञ्जक- 

तेनेति पटे संस्कारस्य व्यञ्जकतवेनाङ्गीकृतेनापीवयये; । एवं प्रथमवार्तिकानु- 
जन 

१. गहीतं स्फौट--स्मरन्ति, तदा. ख. 
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तथा सत्वादिति शरोत्रादिमिरनेकान्तिकिः ; प्रतिपादितं च 

्रोतरप्रयक्षलं स्फादास्मनः । एकवर्णे च पदे ध्वनीनां व्यञ्चकत्वनिषे- 
घेऽभ्युपगमविरोधः । वर्णव्यतिरेकश्च स्वतोऽसिद्धः , तस्यासक्ता- 

सन्धानं कृतम् । दितीयमप्यनुसन्धत्त-- तथा सादिति श्रोत्रादिभिरनैका- 

न्तिकः ; प्रतिपादितं च श्रोत्रप्रल्क्षत्वं स्फोटात्मनः। एकवर्णे च पदे ष्वनीनां 

व्यजञ्जकवनिषेधेऽम्युपगमविरोध इति । वातिंककरिण हि सखाद्वटादिवन्चेति पूर्वस्या 

भेव प्रतिज्ञायां हेतन्तरं दृ्टान्तान्तरं च दरतम्। तत्र दूषणमुच्यते -- यथा व्यज्ञ- 

कत्वनेति हेतुरनैकान्तिकः, तथा सचादिखयपि हेतुः श्रोत्रादिभिरेवनैकान्तिकः । 

कथमिदाह--प्रतिपादित च श्रोत्रप्रत्यक्षत्वं स्फोटात्मन इति । अत्र चकारो 

वाक्या्भसमुच्चये हेते। वा । श्रोत्रादिभिस्िदिदब्देन मनस्तस्कारयेरुपादानम् । 

अथोभयत्रापि साधारणं दृषणमाह- एकवर्णे च पदे ष्वनीनां व्यञ्जकत्व- 

निषेषेऽम्युपगमविरोध इति । अभ्युपगतं हि वर्णवादिना ध्वनीनां वर्णामि- 

व्यञ्जकत्वम् ; तदिदानीं स्फोटं नाभिव्यज्चन्तीति प्रतिज्ञातवतः तस्येक- 

वर्णात्मके पदे स्फोटात्केऽपि व्यापिर्विरुद्भमापवते , एकवणपदे स्फोटस्य वर्णस्य 

चैकल्ादिति । “साधनानि यथावि । लोकेकम्यतिरेकेण कल्पितेऽथ भवन्ति 

हि इति वार्तिकरोषस्याटोकिकस्य कल्पितस्य स्फोटात्मन एवैजातीयकान्यपि 

साधनानि निराकरणक्षमाणि, प्रमाणविरोधामावादिवयथः । तच्च विपरीतमिल्य- 

लुक्तसुज्ञानमिति मावः । अम्युपगमविरोधश्च बद्धस्य शब्दनित्यतवं विरुध्यत इति 

दरतः । एष च पूर्ैसञ्जल्पविरोधो नाम ₹उब्दविसेध इति व्याचक्षते । 

एवं स्फोटस्याप्रमाणकवे यद नुमानं तदूदूषितम् । स्फोटस्यावाचकवेऽपि 

प्रयोगकथनाथ तृतीयं वार्तिकम्--““नाथंस्य वाचकः स्फोटो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः। 

घटादिवत्? इति । तत्र वर्णेभ्यो व्यतिरेकत इति हेतुं दूषयति---वणन्पतिरेकश्च 

१, “077४८ एव, ख, २, इलक, वा अनुमाने, 64 ... 
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भ्युपगमात् । एकवणीतमके च पदे वर्णव्यतिरेकस्योमयासिद्धलादव्या- 
पकतवम् , अभ्युपगमािरोषश्च । अथेस्येति विशेषणमनथकम्, सर्वथा 
वचननिषेधात् । वचनं यदि प्रत्यायनम्, तदा तत् धयदि- 

स्वतोऽसिद्धः, तस्यास्तखाभ्युपगमात् । एकवणासके च पदे वर्णव्यतिरेकस्योभया- 

सिद्धत्वादव्यापकलत्वम् अभ्युपगमविरोधश्च । अस्येति च विशेषणमपार्थकम्, सथा 

वचननिषेधादिति। वर्णव्यतिरेकश्वेति। वर्णेभ्यो व्यतिरेकश्वेति । तथेव वा पाठः । 

खतोऽसिद्ध इति । खरूपतोऽसिद्ध इव्यथः । कारणमाह-तस्यासवामभ्युपगमादिति। 

तस्य स्फोटस्य वर्णवादिभिरसच्वाभ्युपगमात् तद्धर्मो वणव्यतिरेकोऽप्यसननेवेय्थः । 

एवं बणम्यतिरेकमपेक्ष्य सखरब्द इति व्यास्यातम् । अथवा स्वरान्देन स्फोटपरा- 

मरी; । स्फोटभमपेक्ष्यापिद्धः अश्रयापिद्ध इति यावत् । स्वराब्देन वादिनं वा 

परामृदाति । तस्येत्यादि पूर्ववत् । स्वरूपासिद्धो यथा मीमांसकः प्राह-- 

बुद्धो न धर्माधर्मयोः प्रतयक्षयिता सवेजञत्वात्› इति । आश्रयासिद्धो यथा 

“नास्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वाभावात्' इति । दृषणान्तरमाह--एकवणांत्मके 

च पेदे वर्णब्यतिरेकस्योभयासिद्धत्वादव्यापकत्वमिति । पक्षाव्यापकत्वमित्य्थः | 

उभयािद्धत्वादित्यनेन म ॒पूर्ववदन्यतरासिद्धिरिति दरयति । पक्षाग्यापको 

यथा - (अनित्यः राब्दो वणीतमकत्वात्” इति । ̀ अत्रैव दृषणान्तरमाह-- 

अम्युपगमविरोधश्वेति । एकवर्णे च पदे वाचकत्वनिषरधेऽभ्युपगमविरोधो 

वादिनः स्यादित्यर्थः । अस्य च स्वरूपं पूव दरितमेव । एतच प्रतिज्ञादूषणम् । 
अत्रैव दूषणान्तरमाह--अरथस्येति च विरेषणमपाथेकमिति । “नाथस्य वाचकः 

स्फोटः? इत्यत्र यद्वाचकस्य विरोषणमर्थस्येति कृतम् , तदपाथकमित्यथेः। हेतुमाह 

--सर्वथा वचननिषेधादिति । अनेन वादिना स्फोटस्य सर्वथा सरवप्रकरिण 

यद्र चनं वाचकत्वं तन्निषधस्येष्टत्वाक्किमधेस्येति विरोषणेन प्रयोजनमित्यर्थः । 

१, गोप न. ख, 



[सप्तविरा; छेकः] गोपाठिकासहिता १९९ 

रोत्र्रयक्षलं स्फायतसनः । एकवर्णे च पदे ध्वनीनां व्यञ्जकत्तिषे- 
पेऽन्युपगमविरोषः । वर्णव्यतिरेकश्च स्वतोऽसिद्धः, तस्यास्ला- 
ता 

तथा सत्वादिति श्रोत्रादिभिसेकान्तिकः ; प्रतिपादितं च 

सन्धानं कृतम् । द्वितीयमप्यनुसन्धत्त-- तथा सादिति श्रोत्रादिभिरनेका- 
न्तिकः ; प्रतिपादितं च ब्रोत्रप्रक्षत्व स्फोयातमनः। एकवर्णे च पदे ध्वनीनां 
व्यञ्चकत्वनिषेधेऽम्युपगमविरोध इति । वार्तिककारेण हि सखाद्वटादिवचेति परस्या 
भेव प्रतिज्ञायां हेवन्तरं दृषटान्तान्तरं च दरितम्। तत्र दूषणमुच्यते --यथा व्यञ्च 
कत्वनेति हेतुरनेकान्तिकः, तथा सच्ादिलपि हेतुः ्रत्रादिभिरेवनिकान्तिकः । 
कथमित्याह--प्रतिपादिते च श्रोत्रपरत्क्षत्ं स्फोटात्मन इति । अत्र चकारे 
वाक्यारथसमुचये हेता वा । श्रोत्रादिभिरिादिराब्देन मनस्सस्कारयेरुपादानम् । 
अथोमयत्रापि साधारणं दूषणमाह-- एकवर्णे च पदे ध्वनीनां न्यज्ञकत्व- 

निषेधेऽम्युपगमविरोध इति । अभ्युपगतं हि वर्णवादिना ध्वनीनां वणाभि- 

व्यञ्जकत्वम् ; तदिदानीं स्फोटं नाभिव्यज्ञन्तीति प्रतिज्ञातवतः तस्थेक- 

वणोलमके पदे स्फोटाप्मकेऽपि व्यपिर्विरुद्धमापयते , एकवर्णपदे स्फोटस्य वर्णस्य 
चेकत्वादिति । “साधनानि यथारुचि । लोकिकव्यतिरेकेण कल्पितेऽथं भवन्ति 
हि '› इति वार्तिकरोषस्याटकिकस्य कल्पितस्य स्फोटातन एवनातीयकान्यपि 

साधनानि निराकरणक्षमाणि, प्रमाणविरोषामावादियर्थः । तच्च विपरीतमिल- 

चक्तसज्ञानमिति भावः । अम्ुपगमविरोधश्च बोधस्य राब्दनिलयवे विरुध्यत इति 

दरतः । एष च पवेसन्नल्पविरोधो नाम शब्दविरोध इति व्याचक्षते । 

एवं स्फोटस्याप्रमाणकत्वे यदनुमानं तदृदूषितम् । स्फोटस्यावाचकवेऽपि 
प्रयोगकथनाथ तृतीयं वातिकम्-- “नार्थस्य वाचकृः स्फोटो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः । 
घटादिवत्” इति । तत्र वर्णेभ्यो भ्यतिरेकत इति हैतं दूषयति--वर्णव्पतिरेकश्च 
1 

१, “@प्ाप्प्य एव, ख. २, लोक, वाः अनुमाने, 64 ... , 
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ध्वप्यस्तीति साध्यविकलता । अथ शब्दप्रययहेतुत्वं निषिध्यते, 

सैस्कारेणानैकान्तिकः । अथ शब्दस्य सतः प्रयायकत्वनिषेषः, 

दयो हि स्वकारणदिर्िङ्गतया प्रलायका एवेति । साध्यविकलो यथा-अनित्यः 

दन्दः अमूरत॑त्वात्क्मैवदिति । द्वितीयं पक्षमाशङ्कते--अथ शब्दग्रलययहेतुत्वं 

निषिध्यत इति । रब्दस्य व्रल्ययः शब्दप्रययः राब्दकमेकः प्र्ययः ; तद्धि 

वचनम् । यथोक्तम्-- ° शास्रं राब्दविज्ञानात् '' इति । तेन स्वविषयविज्ञानस्य 

हेतुत्वं शब्दस्य वाचकत्वमिति वाचकत्वं निषेधता “^ नात्मनि रान्द 

इति प्रत्ययस्य हतुः स्फोटः इत्युक्तं भवतीति भावः । दूषयति- 

संस्कारेणानैकान्तिक इति । संस्कारशब्देन संस्कारको ध्वनिर्विवक्षितः । स हि 

स्वविषयं वणैविषयं स्फोटविषयं वा शब्दप्रयये करोति ; अथ च वणन्यति- 

रेकीति तत्रे व्यभिचारः । अथवा संस्कारो ह्यनुभूतस्य स्फोटस्य पश्वाच्छनब्द - 

प्रत्ययहेतुः स्मरणरूपस्य राब्दः' इति प्रत्ययस्य हेतुवंणैन्यतिरेकी चेति 

वणैन्यतिरेको हेतुरनैकान्तिकः स्यादिदयर्थः । अथवा ““तस्संस्कारक्रमाचचापि व्यक्तं 

तत्त प्रकाराते इति वचनादनुभवेऽपि संस्कारस्य हेतुत्वात्तस्य च वर्णन्यतिरेकात् 

तेनानैकान्तिको वणेव्यतिरेकाकारहेतुरति । कल्पान्तरमारङ्कते--अथ शब्दस्य 

सतः प्रस्यायकत्वनिषेध इति । राब्दस्य यत््मल्यायकत्वं॑तद्वाचकत्म् ; अतः 

स्फोटो न वाचक इत्युक्ते राब्दकतैकप्रत्यायनस्य न कतेपयुक्तमिति 

रान्दत्वमेव निषिध्यते--स्फोटो नाथस्य प्रत्यायकः शब्दः+ वर्णेभ्यो 

व्यतिरेकात् घटवदिति । परिहरति-ङ्खादिरब्दैः काठादिङ्ञानार्थेः 

न्यमिचार इति । शाज्खवेरयामागन्तव्यम्? इति कृते सङ्केते विदितसङ्केतानां 

शङ्खशब्दः क्स्य बोधकः । तथा ध्यत: श्खशब्द उच्चरति, तत्रास्ते 

सेनापतिः" इति जेते सङ्केते देशज्ञानं रशङ्घरन्दादित्यादि द्न्यम् । 
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शङ्वादिशन्दैः कालादिज्ञानायैव्यंभिचारः । वर्णाश्च व्णीन्तरव्यतिरेक्षिणो 

वाचकाश्चेति तैरनेकान्तः । वणौश्च न वाचकाः स्युः, स्फोट- 
कात ण भना ० न> 

वचनं यदीत्यदेः पुनरपि स्या्या । अधैस्येति विशेषणस्य प्रयोजनमाशङ्कते- 

वचनं यदि प्रत्यायनमिति । यदि वचनं नाम शब्दस्यासाधारणोऽधविषयेो 

म्यापारोऽङ्गीक्रियते, ततोऽथस्थेति विशेषणमनर्थकं स्यात् ; न तु सोऽङ्गीकरियते, 

५ पदमम्यधिकाभावात् स्मारकान विशिष्यते ” इत्युक्तत्वात् । अतो 

लिङ्गादि्ाधारणं प्रद्यायनमेव राब्दन्यापरः । अतः “यदि न वाचकः स्फोटः” 

इप्येवावक्ष्यत् , तताऽरो सिद्धसाधनतयोपार्ष्स्यत ; न हि स्फोटस्य सङ्केताविषये 

वाचक्रत्वम् , तन्मा भूदित्यथेविरेषणं कृतम् । परिहरति-- तद्भटादिष्वप्यस्तीति 

साध्यविकलतेति । घटादयोऽपि स्वकारणादे्टिङ्तया गमका इत्युक्तमेव । 

अन्न चोदयति--अथ राब्दग्रत्ययहेतुतवं निषिध्यत इति । शब्दप्रव्ययः 

शब्दस्य प्रत्ययः शब्दजनितप्रयय इति यावत् । स्फोटो नाथस्य प्रत्यायक 

इति । किमुक्तं भवति ? स्फोटो नाथं प्रति शान्द् प्रत्ययं करोतीति, राब्द- 

कैकस्य प्रत्यायनस्य टेक वचनशब्दवाच्यलयप्रतीतेः । तेन नाधेस्येति विशे- 

पणस्य वैयर्थ्यम्, नच घटादौ व्यभिचार इति भावः । परिदरति-- 

सस्कारेणानैकान्तिक इति ̀ । “८ पूर्व॑वणेजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णैः 

प्रतिपादकः ' इति वर्णव्यािरेकिणः संस्कारस्य शाब्दग्रत्ययहेतुत्वस्वीकारादिति 

भावः । पुनरपि चोदयति--अथ रान्दस्य सतः प्रत्यायकत्वनिषेध इति । 

शब्दस्य सत इति शाब्दतेन सत इत्यथैः ¦ शब्दस्य सतो हेतोरथ प्रति यद्म- 

ल्यायकल्वम् , तन्न स्फोटस्येति “नाथस्य वाचकः स्फोटः” इत्यनेन निषिध्यते ; 

अतो न संस्कारे भ्यभिचार इति । परिहरनि-शङ्कादिशब्दैः काठादि- 

ज्ञानाः व्यभिचार इति । आदिशब्देन भेयोदीनां ग्रहणम् । ̀ द्िती- 

(4 ह दाब्द्- ख [, 
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व्यतिरेकरिलात् षयदिवत् । न द्टबाषः, अर्थप्रययस्य तद्धेतुतात् । 

वणीनां तु तद्धेतुत्वमद््टमेव । शोशब्दाद्थं प्रतिप्यामहेः 

इति ठीकिकी प्रतीतिः, न संस्कारात् शब्देम्यो विसजेनी- 

येनादिदब्देन देशादीनामिति । अपि च वणां एव हन्त विपक्षा इयाह-- 

वणाश्च वर्णीन्तरव्यतिरेकिणो वाचकाश्चेति तैरनेकान्त इति । वणौ हि 

परस्परतो व्यतिरिक्ता वाचकाश्च भवन्मते ; अस्माकं चैकवर्णे पद इति तेष 

च व्यभिचार इति विरुद्धो व्यभिचारी चायं हेतुरियाह-वणाश्च न 

वाचकाः स्युः, स्फोटव्यतिरेकितात् षटादिवदिति । विरुद्धन्यभिचाति च | 

यत्रप्य॑प्रयक्षता वायोररूपत्रेन साध्यते, स्पशौत् प्रयक्षता च, असौ दिरुद्ा- 

व्यभिचारितिति छक्षिता । अह्न वार्तिके «न दृष्टेन विरोधो षरम्यपिद्धितः'' इल्यत्र न 

स्फोटस्य वाचकलनिषेधे दृष्टविरोधः, धर्मिण एव स्फोटस्यासिदधेः ; वर्णवाच- 

कत्वनिषेधे तु टृष्टविरोधो मवव्येवेति दरितम् । तदपि विपरीतमित्यभिप्रयिणाह-- 

न दृष्टबाध इति । वर्णवाचकत्वनिषेधे न दृष्टबाध इत्यर्थ; । स्फोटवाचकत्वनिषेधे 

तु दृष्टविरोधो भवव्येवेति भावः । कारणमाह--अथंप्रत्ययस्य तद्धेतुत्वादिति । 

तच्छब्देन स्फोटपरामरः । स स्फोटो हेतुः यस्य॒ स तथोक्तः, तस्य 

भावस्तत्म् । यत्त वर्णवादिभिरष्यते तदसदेवेत्याह--वर्णानां तु तद्ेतु्वमदृष्ट- 

मेवेति । वणीनामर्प्रत्ययहेतुत्वं न ठेोके दृष्टमिति कथं तद्राचकल- 

निषेधे दृष्टविरोधः स्यादिति भावः । एतदेव दर्दीयति--गोशब्दादर् 

द्रतिपधामहे इति ठोकिकी प्रतीतिः, न संस्कारच्छब्देभ्यो विसर्जनीयद्रेतीति । 

एवे तावततृतीयत्रार्तिकमयुक्रान्तम् । चतुर्थं॒॑वार्तिकं प्रतिषेधेखित्यादि । 

` तस्यायमर्थः-- ध्वनयो न वणनमिग्यञ्ञन्ति व्यञ्ञकवादीपवत् ; स्वाद्वा षटा- 

१, तेष्वेव. ख ३. 01160 अपि. खः 
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यद्वेति । न शशिचन्द्रनिषेधवत् प्रतीतिविरोधः । ““तञ्ज्ञानानन्तरो- 

दिवन्चेति यो वणोनेव प्रतिषेधेत्, तस्य दृष्टेन बाधः रारिचन्दरनिपेध- 

वदिति । तत्र रारिचन्द्रनिषेधवदित्येतद्दूषयति- न शरिचन्द्रनिषेधवस्प्रतीति- 

विरोध इति । वार्तिके दष्टबाधस्फोरणाय तज्ज्ञनानन्तरोद्धवानिति द्िती- 

यान्तं पदम् । तस्यायमथेः वण॑ज्ञानानन्तरं उद्भवः प्रकारो येषाम् । 

वणौश्च न वाचका इत्यदेरपरा व्याघ्या । «न दृष्टेन विरोधो धम्यसिद्धितः" इति 

विपरीतमेवव्यनुक्तसु्ञानमिति कृत्वा चतुथं वार्तिकमनुसन्धत्त- वणाश्च न वाचकाः 

स्फोटन्यतिरेकित्वात् घटादिवदिति । अनन ^ प्रतिषेधेत्त॒ यो वर्णान् "' इत्यत्रा 

मित्रेतं प्रतिषेधप्रकारं पूववार्तिकानुसारेण दार्चैतवान् । वर्णान् वाचकतया 

निबेधेदिवयर्थः । टदृष्टवाधो मवेदिलयेतनिपेधति -- न दृष्टाधोऽधैपरतययस्य 

तद्धतुत्वादिति । अरथप्रत्ययस्य तद्ैत॒खादितयेत॑त् तञ्ज्ञानानन्तरोद्धवादित्यस्य 
ग्याख्या । अथग्रतययोद्धवदरनादर्णज्ञानानन्तरमित्य्थः । तज्ज्ञानानन्तरेद्धवाद्- 

दृष्टवाध इत्यन्वयः । निबन्धने च तद्धेतुत्वादिति तच्छब्देन 

वणपरामदौः ; तेनायमथः--अथप्रतययस्य वणहेतुकतात् यो दृषट्राधः, 

स॒ नास्तीति । स्फोटस्यैवारथप्रत्ययहेतुतप्रतिपादनादिति भावः । 

इदानीं प्रञ्चम्यन्तमुद्वपदं वातिके द्रष्टव्यम् । ननु  गोराब्दादर्थं॒व्रति- 

पद्यामहे" इति दस्यत एव वणोनामथप्रत्ययहेतुत्वम् , कथ न टृष्टबाध; १ अत 

आह-- वर्णानां विति । सत्यं शब्दस्य दृष्टम् , तत्त॒ न वर्णानामिति तुशब्द- 
योजना । कचित्पाठः अर्थप्रत्ययस्याप्रव्याख्या ; वर्णानां विति । तत्रायमर्भः- - 

तज्ज्ञानानन्तरोद्धवात् इष्टबाध इव्युक्तम ; तत्रेदमुच्यते-- न टष्टबाध; । तथा 

हि--अथेप्रत्यस्यप्रत्याख्या । न तावदथ॑प्रत्ययोऽस्माभिः प्रत्याख्यायते, किन्तु 

वर्णनामर्प्रत्ययहेतुतम् ; तद्युन दृष्टमेव । यदृदरर्यते न तदस्माभिरपूयते ; 

यदस्माभिरपहूयते न तदृदृष्टमित्यथैः । कथं वर्णानां तद्धेतुत्व, न द्यत इ्यु- 

१, दित्यादिज्ञाना- ख. 
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द्वात्, इत्यसिद्धम् › प्दबुद्धयनन्तरमथधिय उद्धवोत् । द्रतादिज्ञाना- 

च्यते, तदरोयन्ाह--"गोराब्दादर्थ प्रतिपवामहेः इति ठोकिकी प्रतीतिरिति । 

इति शब्दे भारः । अत एवाह-न संस्कारादिति । यदि स्मरतिहेतुसंस्कारपक्षः 

तब्यतिरिक्तपक्षश्च स्यात्तदा संस्काराद्थं प्रतिपद्यामहे इति प्रसग्येत ; 

न चैवं प्रतीतिर्दर्यते । यदि स्ृत्यारूढवणैपक्षः तदा शब्देम्योऽयं 

प्रतिपचामहे ' इति प्रसम्येत ; न चैवमित्य्थैः । ‹ विसर्जनीयादथं प्रतिपयामहे 

इति वा प्रसज्येत यबन्त्यवणः प्रतिपादक इत्याश्रीयते यदि वा 

चित्रबुद्धिः ; न चैवमपि दृश्यत इत्यथः । न संस्काराच्छब्देम्यो विसजैनीयद्रेति । 

छरोकिकी प्रतीतिसियनुषङ्कः । इति न शरिचन्द्रनिषेधवत् प्रतीतिविरोध इति । 

इति हेतोमै रारिनार्थेन चन्दराब्दस्य सम्बन्धनिषेधवत् सर्वरोकप्रपिद्धि- 

विरोध इत्यथैः । यथोक्तम्- 

५ चन्द्रराब्दाभिधेयत्व शारिनो यो निषेधति । 
{~ 

स स्वेखोकसिद्धेन चन्द्रज्ञानेन बध्यते ॥' इति । 

एवे परपक्षनिराकरणे प्रयोगमुक्छा स्वपक्षसाधने प्रयोगप्रदर्शनार्थमुत्तरं वारतिक- 

दयं वर्णेत्था वेत्यादि ।- तत्राय वार्तिकेऽथधियं पक्षीकृत्य वणेत्थिति साध्यते । तत्र 

हेतुः तञ्ज्ञानानन्तरोद्भवादिति । तद्दुषयति-तञ्ज्ञानानन्तरोद्धवादिव्यसिद्धम् , 

पदबुद्धयनन्तरमथधिय उद्भवात् । दुतादिज्ञानानन्तरं चोत्यचमाना न दरुतायुत्था- 

धीरिलनेकान्तः । धूमविरेषन्ञानानन्तरोद्धवा वहिबुद्धिनं तत्प्भवेति। अस्यार्धः-- 

तञ्ञानानन्तरोद्भवादिति यदङ्गस्य वचनं तदसिद्धम् । तच्छन्देन वरणपरामर्शः । 

्णज्ञानेति वा पाठः । कुतोऽसिद्धिः अत उक्तम्-- पदनबुद्धयनन्तरमर्थधिय 

¢^ 
~~ 

१, लोकग्रतीतिः., ख, २. अर्थ धियः, क, 
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नन्तरं चोसद्यमानां न द्रुतादुत्थाथधीरिलनेकान्तः । धूमविशेषज्ञानानन्तः 
रोद्धवा च वदहिुद्धिनै तसभवा । शशु प्रतीयमानत्वात् पूरम्" इति । 

उद्भवादिति । पदबुद्धधनन्तरं हि पदाथधिय उद्भवः; अतो वर्णवादिनोऽपि 

न बणेमात्रानन्तर्यमर्थधियोऽस्ति, पदबुद्धवानन्तयीत् । पदं च यदि वर्णसमुदायः 

तथाप्यथान्तरं व्णीभ्य इति असिद्धता वादिनोऽपि ; अस्माकं त्वसिद्धमेव, व्ण- 

व्यतिरिक्तपदाङ्गीकरणात् ; तेनोभयासिद्धता प्रतिवा्सिद्धतामात्रमेव वास्तु । दोषा- 

न्तरमाह--द्रुतादिज्ञानानन्तरं चोत्पयमाना न द्ुतायुत्थाथधीरिव्यनेकान्त इति । 

न केवरं व्ण्॑ञानानन्तरमेषोत्तिष्ठति, दरुतादेश्च ध्वनिधर्मस्यानन्तरमपि ; न चैषा 

तदुत्था, अशान्दत्वप्रसङ्गादिति तञ्ज्ञानानन्तरोद्धवस्य व्यभिचार इति । 

यश्च “धयेटृरी सा तदुत्था हि धूमदेरिव बहिधीः'' “इत्युक्तम्, तदपि दूषयति -- 

धूमविरषज्ञानानन्तरोद्धवा। च बहिबुद्धिने तस्मवेति । धूमदरेने हि धूमाकृति- 

धूमविरेषश्च दयं प्रकादाते ; तत्राकृतिदरोनादेव वहिज्ञानम् । यथेक्तम्-- 

५८ यथा धूमाकृतिदशनादगन्याकृतिविज्ञानम् '' इति । विशेष्यस्य तु सामान्यव- 

दन्वयन्यतिरेकौ न स्त॒ एवेति दिरोषक्ञानानन्तरेव सती वहिबुद्धिन 

तत्प्रभवेति द्टन्तस्थर एव हेतोम्यभिचारः रक्यो दशंयितुमित्यथः । 

गवादीनर्थान् वा ॒पक्षीकृय गकारादिः प्रतिपादक इति साध्यपितयुक्तम्-- 

'्टीपवदवा गकारादि्गवदिः प्रतिपादकः । धुवं प्रतीयमानत्वात्" इति । 

गादिगीवदेः प्रतिपादकः ; ततो धरुवे प्रतीयमानत्वात् अन्धकारस्थितस्येब 

दीप हत्यर्थः । अत्रैव साध्ये हवन्तरमुक्तम्--पूर्वं॑त्रतिपादनादिति । 

गकारादुन्ञारणपुरस्सरं हि वक्तारो गवां । प्रतिपादयन्ति 1 यतपूव॑कं च 

यत्मतिपाघते, तत्तस्य प्रतिपादकं प्रदीपवदिति | तत्र॒ हेतुद्रयमपि 

सहोपन्यरयति -- पुवं प्रतीयमानत्वात् पूर्वमितीति । तरव प्रतिपादनादिति 
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सत्वद्रग्यत्ववर्णश्चब्दत्वे व्यभिचारः । न वचेद्दौ साधम्पतैधरम्यमात्र 
हेतु विपथितोऽवुमन्यन्त इलं प्रसङ्गेन ॥ 

पाटो रत्नाकरकाश्चिकयोः । निवन्धनकरेण तु पूम॑त््रतिपादनादिति 

पठेऽङ्गीकृतः । गवादेः पव॑ गकारदेः प्रतिपादनादिल्यथः । व्यप्तिस्तु-- 

यदपूवं यघ््रतिपाद्ते, तत्तस्य ग्रतिपादकम् यथा प्रदीपारोपणं प्रतिपा्स्य 

घटस्येति पूववदूद्रटम्या । दूषणमाह--सच्दरव्यत्ववर्णत्राब्दत्वे व्यमिच।र 

इति । समाहार एकवद्भावः । सखे सत्तायां द्रव्यत्वे वर्णते शब्दत च व्यभि- 

चार एतयोर्हतवेरिति । कचित्ततीयान्तं सखद्रव्यखवर्णतराब्दतैरिति । गकारा- 

धैव प्रतीयमानत्वादिति देतुरनेकान्तिकः ; यथा गवादिर्मकारादितो रुव 
प्रतीयते, तथा गवादिगतं स्वं द्रन्यत्वं च प्रतीयत एव ; न च तयोः स 
प्रतिपादकः , आकृत्यधिकरणन्यायेन गोत्वमात्रस्येव म्रतिपादकल्वादिति । 

तथा तत्पूवै प्रतिपादने पूर्वं तस्प्रतिपादनं वा वर्णलशब्दत्वयोः सच्चेऽपि 
तद्रते व्यभिचरति । गकारादयुपादाने हि तद्तवणत्वदिरयुपादानमरभसिद्धम् , 
प्रतीतिश्च श्रोत्रेण वणवद्रणीत्वादावपि इति तत्र व्यभिचारः । एवं दोषवतोऽ- 

प्यनुमानस्य यद्यथैनिश्वयहेतुत्वे स्यात्ततः साध्यसिद्धिः ततो भवेदपि ; न 
च॒ तदस्तील्याह--न चेदरो साधरम्यवेधम्य॑मात्रं हेतु विप्चितोऽनुमन्यन्त 
इति । मात्रराब्देन "व्याधिं व्यवच्छिनति । यथोक्तम्-- 

“4्याप्तेश्च दृस्यमानायाः कथिद्धमः प्रयोजकः । 

अस्मिन् सव्यमुना भाव्यमिति शक्त्या निरूप्यते ॥ 

अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः । 

टृष्टैरपि न तैरिष्टा न्यापकांरावधारणा ॥ 

ये च तानपि विज्तन्धं साध्यापिद्धये प्रयुक्ते । 

दुलभः प्रतिदेत्ादिदोषैगनीम्यन्ति ते चिरम् ॥ ” इति । 
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"नक 

साधम्यैमात्रं च साधर्म्यसमा नाम जातिः यथा यथनित्यषटसाधर्ग्यात् 

कृतकलत्ादनिद्यः राब्द इष्यते , तर्हिं नित्याकारासाधर्म्यादमूर्तत्वान्निष्यः 

प्राप्नोतीति । वैधर्म्यमात्रं च वेधम्य॑समा नाम जातिः यथा ययाकारावैधम्यौ- 

दनित्यः शब्दः, त्रेखोक्यमेव तदवेधम्यादनित्यं भवेदिति । 

«५ प्रयुक्ते स्थापनाहैतौ दृषणाराक्तसुत्तरम् । 

जातिमाहूरथान्ये तु स्वव्याघातकमुत्तरम् ॥ '† इति तद्विदः । 

इव्यखमतिप्रसङ्गेनेति । तस्मात् कृतमतिग्रसङ्गन । अतिदूरं गत्वा किमस्माकं 

प्रयोजनम् £ न चानुमानमात्रेण वस्तुन कस्यचित्सत्ता सिध्यति निषेधो वा, 

प्रमाणान्तरेण विदितयोरन्यतरेणान्यतरस्य कुत्रचिदेो कारे वा सत्तामात्र- 

भ्यवस्थानात् । अतो यदि स्फोटस्यान्यतो न सिद्धिः, ततोऽनुमानानि तत्प्रति- 

्षेपाय प्रभवन्ति । यथोक्तम्--““टोकिकन्यतिरेकेण कल्पिते, इति । वणाश्च 

यदि प्रवक्षसिद्धास्तदा तस्प्रतिषेधः रारिचन्दनिषेधवत् रोकप्रसिद्धिविरुद्धः 

स्यात् ; एत्पुनर्विपरीतमिति कत्वास्माभिदृभ्रितान्यनुमानानि । अतोऽत्र 

प्रमाणान्तरसदसद्भावावेव निरूपणीये । तन्निरूपणे च कृतप्रायम् , किञ्चि- 

त्ववशिष्यते । तत्र च प्रयतः उपक्रम्यते । किमन्थकथ्राये प्रयासनिर्न्धेने- 

स्यभिप्रायः ॥ 

इति स्फोटसिदिग्याख्यायां 

सप्तविंदाः शोकः 

(-~-27 
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योऽप्याह-- वाक्यं न भिन्नं वर्णेभ्यो विधतेऽलुपलम्भनात्; न हि 

देवदत्तादिषु पदवाक्येषु दकारादिप्रतिमासव्यतिरेकी प्रतिभासो दृश्यते 

दवितीयवर्णप्रतिमास्वत् । न च तादृशं शक्यावसानसस्वमाका- 

एवं तावन्निदयवर्णवादिनो दूषिताः । संप्र्यनिद्यवणैवादिनः प्रस्यवस्था- 

नमाह--योऽप्याह .---अव्युलन्नस्यापि स्यात् इति । अस्याथः-- योऽपि 
वर्णक्षणिकवादी प्राह । किंमहि्थपेक्षायां तदाह-- वाक्यं न भिन्नं वर्णेभ्यो विदत 

इति । वाक्यं हि छोकेऽथप्रयुक्तम् ¦ तदेव तावनिखूप्यताम् । किं पदद्रार्किया 

तनिरूपणयेत्यमिग्रायेणोक्तम्-- वाक्यमिति । वर्णेभ्यो भिन्नं न विदित इति । 

कारणमाह--अनुपलम्भनादिति । कथमनुपटम्भनम् ? यावता देवदत्त! इत्येकं 

पदम् ष्देवदत्त गामम्याज' इत्येकं वाक्यमिति वर्णेभ्यो भिन्नं पदं वाक्यं चोपलम्यत 

इष्यत आह--न हि देवदत्तादिषु पदवक्येषु दकारादिग्रतिभासम्यतिरेकी 

प्रतिभासो दृस्यत इतिं । न हि देवदत्तादिषिति । देवदत्तायुदाहरणम् , देवदत्तादि- 

र्दे तु स्फुटो मेदः प्रतीयते इत्यभिप्रायात् । एतच्च (त॒ एव वणंत्मानः! 

इत्यादिना स्वयमेव व्याए्यातम् । द्वितीयवणप्रतिमासवदिति । एतदपि अयान्तर- 

विषयत तु यथावर्णविज्ञानानि, इत्यादिना । एष च यथा द्वितीयव्ण पूतैवर्ण- 

प्रतिभासम्तिरेकी प्रतिभासो दृयते नैवमिति वेधम्ब॑दृष्टान्तः । एषं हेतु प्रसाध्य 

साध्येन संबन्धयति--न च तादरां शाक्यावसानस्लमाकारान्तरवदिति । चकारो 

वाक्या्थसमुचये । ताध्य व्यतिरेकलुद्धिद्न्यं वाक्यं पदं वा॒राक्यावसानसतवं 

शक्षयमवसानमवस्तायो यस्य सत्वस्य तच्छक्यावस्तानमिति बहुव्रीहिः । शक्याव- 

सानं स्छमिति पुनरपि बहुत्रीहिः । आकारान्तरबदिति । यथा द्वितीये वर्णं 

प्रथमबणीदाकारान्तरं "्यतिरेकप्रतिमासाच्छक्यतेऽध्यवसातुमिति वेधम्दृ्टान्तः । 

आकारान्तरवृदिति मतुबन्तं वा । न च ताद्ररामाकरान्तखत्तया राकया 

ध्यवसानस॒त््वमिति \ । 
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रन्तरवत् । न चान्यासम्मवि कार्य गमकम् , वर्णेष्वेव तत्सम्भवात् । 

न॒ च प्दवाक्यान्तरेषु तदविरेषेऽपि तदभावादसम्भवः , अविशेषासिद्धेः, 

ए 

एवं तवबदनुभवः स्फोटातमनि प्रमाणमित्येतननिरस्तम् ; न तनु 

भवेऽपि विप्रतिपन्नान् प्रति न्यायः प्रदरीतः अविरिष्टादजातस्य विरिष्टात् माव 

इष्यते । इत्यादिना ; अत आह-न चान्यासम्भवि कार्यं गमकमिति । 

अन्यतो व्ण॑तोऽसम्भवि कार्यमर्थप्रययात्मक वर्णग्यतिरिक्तयोः पदवाक्ययो- 

गमकमिति पूवमुक्तम्, तदपि न साधीय इत्यथः । कारणमाह--वर्णष्वेव 

तत्सम्भवादिति । वर्णेष्वेव सत्यु तस्य कार्यस्य सम्भवादिति । अथत्रा वर्णनां 

कार्यं॑प्रल्यपिकरणत्वमुपचर्यते । अथवा अथ॑तः प्रकृतं कारयहेतुत्वं तच्छब्देन 

परामृश्यते ¦! नन्वेवं वादी “मिनक्रमेऽपि विक्ञाने न क्षमूहिषु भेदवान् । समूहः' 

इ्यत्रापरेचितपू्वी रक्ष्यते, यदेवमाह ; अत आह--न च पदवाक्यान्तेषु 

तदविशेष्रेऽपि तदभावादसम्भव इति । पदान्तरेषु यथा जराराजतिप्र्तिषु, 

८« वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा | 

कारितासिधा सेना नासेधा वरितारिका ॥ 

इत्यादिषु वाक्यान्तरेषु च. तदविशेषेऽपि वणंविशेषेऽपि तदभावात् 

अर्थप्रत्ययात्मककायीभावादसम्भवो वर्णतोऽसम्भवः कार्यस्येति च न वक्तव्य- 

मित्यथैः । कुत इत्याह-अविरोषासिद्धोरेति । तदविरेषेऽपि तदभावादिलयत्र 

तदविरेषेऽपीति विरोषणमसिद्धमिव्यथः । एवं च वदता 'तदेवमभिनेषु भिन्नेषु 

च व्णीतमसु यन्नानेकं च मासते तस्प्लक्षं पदम्” इति च, *अतस्तदतिरि- 

व्यमाननिमित्तावाप्तजन्मायमित्यनुमीयते' इति चोमयुमप्यपहस्तितं वेदितव्यम् । 

नन्वविरोषापिद्धेरेति न वक्तव्यम् , अविरोषस्यैव सिद्धत्वात् । यथोक्तम्- 

१, " पदवास्येषु, मूलम् , 
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प्रयभिज्ञानस्य च व्यभिचारात् ; अनिदरशनाच्च, क्षणिकत्वात् स्वै- 

भावानाम् । वणैविेषेऽपि वाक्यभेदात् कायेविरोषोऽयुक्त एव , 

(वयं तावत् प्रत्यमिजानीमः ; न नः करणदौ्बेल्यम् ; अन्येऽपि 

परत्यभिजानन्ति--स एवायम्--इति ; अतः प्रव्यमिजानन्तो वयमिव नान्य इति 

वक्तुमहन्ति" इति । अत्र किरु प्रयोगोऽन्तर्णीतः--शब्दो न क्षणिकः, स 

एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात् आकारादिवदिव्यत आह-- प्रत्यभिज्ञानस्य च 

व्यभिचारादिति । दीपञ्वाटायामपि ्ैवेयम्” इति प्रत्यभिज्ञास्त्येव ; न च 

सा न क्षणिकेति तत्र व्यभिचारः । ततश्वाविरोषापिद्धिः । ततश्च वर्णेष्वेव 

तत्सम्भवः । ततश्च नान्यासम्भवि कार्य गमकमिति । दषणान्तरभाद-- 

अनिदर्शन्ेति । निदश्नं दृष्टन्तः, तदभावाच्च । पूर्ववत् पूरवसम्बन्धो 

दशयितन्यः । नन्वात्मादयो नित्या एव सन्ति निदरौनानि, अत आह--क्षणिक- 

त्वात्सर्वभावानामिति । यावन्तो लोके भवाः ते स्व क्षणिकाः । प्रागभाव- 

परध्वसाभावयोः व्योन्नश्वावरणाभावरूपस्य स्थिरत्वाद्वावग्रहणम् । यथोक्तम्-- 

“प्रतिसङ्ख्याप्रतीसङ्ख्यानिरोधन्योमभिनिमिः ।" इति । 

तद्विदां चैवमनुमानप्रयोगः-- यत्सत्ततक्षणिकम् यथा घटादि । संश्च विवादध्यातितः 

दान्दादिः इति स्वभावतु : भावमात्रानुबन्धिसाध्यविषयत्वादिति । ननु यदि 

क्षणिका वणास्तथापि न वणो एव वाचकाः ; किन्तु तदमिव्यङ्मयः स्फोटः, 

क्षणिकानामयुगपद्ूवां वाचकत्वासम्भवात् ; अत आह--वर्णविरोषेऽपि वाक्य- 

भेदात् कायविरोषोऽयुक्त एवेति । अयुक्त इति छेदः । यबपि क्षणिका वर्णास्त- 

यापि न भमवदभिमताद्राक्यात् कायमेदोऽरथप्रतीतिमेदो न युज्यत इति । 

यथा च क्षणिकेम्योऽप्यथग्रतीतिसम्भवः तथोत्तरत्र॒ भविष्यति । कवचि- 

१ कार्यभेदः, ख. २. प्रति- चौ. दः, ख. २, प्रति- चौ. समुद्रि. 
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तस्यातीन्द्रियत्वात् । ̀ सन्निधिमात्रादुत्त्तावब्युदन्नस्यापि स्यात् । अपि 

चैकमनेकावयवात्मकमनवयवं वा । तत पूर्वस्मिन् कल्पेऽवयवानामान- 

थेक्यमथवत्ता वा । आनथक्ये कथं तदात्मकं वाक्यम् ? अथवानेवात्ा 

त्पाठः वणाविरेषेऽपीति । यदपि जराराजेत्यादौ न वर्णानां विरोषस्तथा 

च॒ नार्थप्रतीतिहेतुत्वसम्भवः, तथापि तदुपपत्तेः कल्पिताद्राक्यभेदाद्वव- 

दभिमतान्न तस्य काथमेदस्योपपत्तिरिति । कारणमाह-- तस्यातीन्दियत्वादिति । 

तस्य वाक्यभेदस्य स्फोटासनः प्रवयक्षायोग्यत्वात् । यथोक्तम्-- 

८वर्णत्रयपद्ियिागे बुद्धिनन्यत्र जायते | इति । 

नच प्रक्षादन्यत्माणं तत्र सम्भवति । कायौनुमानं तु ज्रानकार्यो- 

त्पत्तावेव संभवतीति मावः । अथ सत्तया कार्यननकत्वमिष्यते तत्राह-- 

सन्निधिमात्रादुत्पत्चावन्युत्पनस्यापि स्यादिति । सनिधिमात्रात् तत्र॒ सत्ता- 

मात्रात् अरथनोधस्येत्पत्ताविष्यमाणायामव्युत्पनस्यापि पुरुषस्य प्रथमश्राविणोऽधै- 

ुद्धयुतपत्तिः स्यात् ; न च सेष्यत इव्यथः । अत्रैव दूषणान्तरोपक्रमः--अपि 

च् ....वत्ता वा । तत्र विकल्पं तावत् करोति--एकमनेकावयवात्मकमनवयवं 

वेति । यदेकमभिमते भवतां वाकयं तत्कि घटादिवदनकावयवात्मकमिष्यते उत निरव- 

यवमाकादापरमाण्वादिवदित्यथः । प्रथमं कल्पमपि विकल्पयति-- तत्र पूर्वस्मिन् 

कल्ये ऽवयवानामानथक्यमथवत्ता वेति । सुगमो म्रन्थः । प्रथमपक्षे प्रथमे शिरो 

वूषयति--आनथक्ये ˆ." ` ` “स्यात् । अथशब्दोऽभिधेयवाची ; न 

विधतेऽ्थो येषां तेऽनर्थकाः ; तेषां भावः आनथैक्यम् । अवयवानामान- 

क्ये कथमनेकावयवात्मकं वाक्यमिति सङ्गच्छते ° £ न ` ह्यानर्थक्य- 

वाक्यत्रयोरेकत्र समवेशः सम्भवतीत्यथः । कथमिदयत्राह--अर्थवानेवात्मा 

१, ^ न, ख. 
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वाक्यमित्युच्यते । तदेतेष्ववेवावयवेषु स्वयमनर्थकेषु वाक्यात्मता 

वाक्यमित्युच्यत इति । यतोऽथैवानेवात्मा वागाता वाक्यमित्युच्यते रोके । 

वागालेति वा पाठः । यथोक्तम्--““संहत्याथैममिदघति पदनि वाक्यम् 

इति । इदमाकूतम्--अवयवशक्तिः समुदायदाक्तिवो प्रत्येकशक्त्या अवयव- 

शक्त्या वा व्याप्ता रथाङ्गेषु परमाणुषु च ; सेह वाक्यावयवेभ्यो निवतेमाना सद्ात- 

दाक्तिमवयवराक्तिं वा निवत॑यति , भ्यापकनिवृ्तेव्याप्यनिव्स्या व्याप्तत्वा- 

दिति ; अतोऽनर्थकपदारन्धो वाक्यावयवी तत्समुदायो वा कथमथवत्ता 

भजेत १ अथवा निरर्थकवर्णारन्धं निरथकव्णैसमुदायो वा पदमिति लोके प्रसिद्धिः ; 

वाक्यन्त्रथेवत्पदारन्धं तत्समुदायो वेति ; अतो वाक्यावयवानामानर्थक्ये 

कथं तदात्मकं वाक्यमिति संभवति, यतोऽथेत्रानेवात्मा वाक्यमित्युच्यते । 

तदात्मकमिलत्रावयवे्वातमरान्द :; अवयवा आत्मा यस्येति । हृहापि 

तद्िषयोऽथवानिवात्मा ; अर्थवन्त एवावयवाः वाक्यमित्युच्यते ; 

नानर्थक आत्मा, (गामानय इत्यादौ वाक्यशब्दप्रयोगदर्नात् शाम्" 

इ्यादावदर्रानाच्च । अतः किमित्याह-- तदिति । एतदन्ययं पञ्चम्यर्थे च । 

यतोऽनर्थकावयवानां न पारमार्थिकं वाक्यत्वम् , अत॒ एव कारणाद्त्यर्थः । 

एतेष्वेवावयवेषु स्वयमनथेकेष्विति । एतेष्वेवेतमने नाथवत्तया प्रसिद्धिं सूचयति । 

अवयवेषु पदात्मकेषु । स्वयमनथकेष्विति । वाक्याथात्पृथक् यथास्वममिषघेय- 

शूल्येष्वम्युपगतेषित्य्थः । वाक्यात्मता वाक्यं नामात्मा येषां तेषां मावो 

वाक्यातमता । कल्पितैवारोपितैव स्यादिलयन्वयः । सिंहतेव माणवकादौ । 

यथा सिंहो माणवकः, सिंहो देवदत्तः” इति माणवकादौ कल्पिता भवति, 

एवमनेकावयवात्मकं वाक्यमितूयपि वाक्यतो मिनेष्ववयवेषु॒वाक्यतौपचारिकी 

स्यान्न पारमार्थिकी ; न ह्यन्यस्यान्यात्मता स्वाभाविकी संभवति, अभावतत्व- 

भिरोधाव् । अतः परशब्दस्य परत्र प्रयोगो श्रान्तेरुपचाराद्या सम- 



[अष्टाविंशः शोकः] गोपाङिकासदहिता २१५ 

कल्पितेव सिंहतेव माणवकादौ स्यात् । अथवच्वे प्रत्येकं परिसमाघार्थ- 
तया वाक्यलक्षणापत्तेः प्रत्येकं वाक्यभावात् नानेकावयवात्मकं वाक्यम् । 

तदेकांशाज्ञाना्च वाक्याथेज्ञानसिद्धरंशान्तखैयर््वम्। कारक्षेपामावश् । 

थनीयः । अन्थकावयवात्मकं वाक्यमिति भवदीयं वचनमोपचारिकम् , भवतो 

श्रान्तिकल्पनाया गरीयस्त्वात् ; गोणताकल्पने तु ठघीयः । अथवा तस्माद्वतो 

मतेऽवयवेष वाक्यात्मता शगामानयेव्यकं पदम्! इत्यादि त्र॒वाणेर्लौकिकैः 

कल्पितेवेति । ननु मुख्यस्य वाक्यस्यान्यत्रापिद्धो कथं तत्रास्य कल्पना ? उच्यते- 

“'लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्रत्तेरिष्टा तु गौणता 1११ 

इति पश्षेऽन्यत्र सिद्धिरेपश्ष्यते । 

८८अ्य त्व्थान्तरात्मानमध्यारष्योपपादिते । 

वास्यमासा्य राब्दानां स्वयमेव प्रबतनम् ॥ '? 

इत्यस्मिन् पक्षे नान्यत्र सिद्रथपेक्षा;, ‹ खपुष्पस्थानीय आत्मा? 

“खपुष्प भवस्सिद्धान्तः, इत्यादिप्रयेगेऽत्यन्तासतः खपुष्पत्वदेः समारोपाङ्गी- 

करणात् । सिहता च यद्यप्यन्यत्र विद्यते ; तथाप्यत्र न विद्यत इत्यसत्या एवारोपः । 

ञत्रैव द्वितीयं रिरो दूषयति--अ्थेवत्ते . - -सकलश्रुतेः । अस्यार्थः--अर्थव्ते 
चावयवानां वक्ष्यमाणदोषत्रयापातः । तथा हि--यद्यवयवानामर्थवत्वमाश्रीयते 
तिं मवदभिमतमनेकावयवात्मकं वक्यम्व्येतन स्तिष्यति । कुतः प्रत्येकं 

वाक्यमावात् अवयवानां प्रत्येकं वाक्यत्वात् । तदपि कुतः £ वाक्यलक्षणापत्तेः । 

प्रलेकमवयवानाम् ““अधकल्वदेकं वाक्यम्? इति यद्राक्यस्य लक्षणं तस्य प्रसङ्गात् । 

सापि कस्मात् ? प्रयेकं परिसमाप्तार्थतया । सापि कुतः १ अ्थ॑वच्वाज्गीकरणादिति 

यथोत्तरं हेतुमद्धावः । प्रत्येकपारेसमाप्ताथताचायुगपंद्वुवां प्रल्ेकमेव वाचकतवे- 

नार्थवक्वसम्भवात् । दुषणान्तरमाह--तदेकांराज्ञानाच्च वाक्यौरयज्ञानसिद्धे- 

्शान्तसव््यभिति | वाक्यं हि वाक्यार्थज्ञानायार््यते नान्यस्मे प्रयोजनाय । 
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अथ माः भूदनेकावयवत्वहानिरिति सृत्सकठावयवश्रवणम्, तथापि 
कालक्षेपो न स्यात् ; सक्देकांशावक्षायसमये सकटश्रुतेः । अनवयव- 
पश्चिमकल्पेऽप्येकतवात् क्रमेण गत्यसम्भवात् काटमेदो न युक्तः| 

आ = न -- 

तथा च तस्य वाक््यस्यनेकावयवात्मकस्य य एव॒ कश्िदंश- 

स्तञ्ज्ञानादेव केवछत्समभिरषितस्य वाक्यार्थज्ञानस्य सिद्धरंशान्तराणां 

वेयध्यमायुष्मतामापद्यत इति कृतं ञोकिकपधीक्षकाणामन्यावयवश्रवणग्रहणादि- 

परिश्रमेणेति मावः । दूषणान्तरमाह --कारक्षेपामावश्वेति । एष हि प्रथमे 
वणोनवधारयति ; पुनश्च तेषां ् रकृतिप्र्ययविभागेन पदताम् , पदेम्यश्च तदर्था , 

तेषां चाकाङक्षयोग्यतासत्तीराखोचयति ; तद्वरोन च तेषां व्यतिषङ्गमाकठ्यति ; 

ततश्च वक्यार्थमवबुध्यत इति योऽयं कालस्य वाक्यार्थज्ञानजन्मनि क्षेपो विक्षेपो 

विटम्बो द्रयते, सोऽपि नेवंवादिना संभवति, ज्ञरित्येवेकस्माद्णात् पद द्रा 

वाक्षयावयवाद्र क्यार्थज्ञानसिद्धेरियथः । सम्प्रलत्रैव प्रकारान्तरमाराङ्ते--अथ 

मा भूद्रनेकावयवत्वहानिरिति सकृतससकखावयवश्रवणमिति । प्रथमदोषभावा- 

भावाधौनभावाभावावुत्तरो दोषावितिं कृत्वा प्रथमस्येवोपन्यस् । मा 

भूदनेकावयवलवहानिरिति कृत्वेति सकृदेव सकरावयवश्रवणमाश्रीयत इति । 

यथा (धवखलदिरपलाशसहकारा वनम्, इति च्ुषा सकृदेव गृह्यते, तथा 
्रेत्रेण शामानयेति पदम्? इति सकृदेव गृह्यत इति । परिहरति-- 
तथापि कालक्षेपो न स्यादिति । यदपि प्रथमद्वितीयदूषणोद्धारः राक्यते, 

तथापि तृतीयस्य नोद्धार इत्यथः । कारणमाह- रकृदेकांरावसायसंमये 
सकलश्रतारेति । प्रथमस्यांरास्यान्यस्य वा ॒कंस्यचिदेकस्यांशास्यावसायसमये 

सकटश्रतेः साकल्येन वाक्यस्य श्रवणप्रसङ्गादिवयर्थः । ततश्च नं 

काठक्षेपावसितस्य वाक्यस्य तदेवावाचकल्वादिति मावः । 

१, तदेकाशा- . मूलम् , 
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न द्येकस्य क्रमेण गृहीततोपन्ना ; न द्येकं गृहीतमग्रदीतं च 

भवति, विरोधात् । ब्रदणाग्रहणभेदाच्च क्रमः ; न चाक्रमा 

वाक्यप्रतिपत्तिरस्ति, सवेवाक्यन्यवहारश्रवणस्मरणानामनेकक्षणनिमेषानु- 
"~~~ -- ---------~--- ~~~ -----~ न्न ~ -- 

एवं प्रथमपक्षस्य द्वेधा स्थितस्य दूषणे कृतम् । सम्प्रति 

द्वितीयं दूषयति--अनवयवपशिमकत्पेऽप्येकलात् .......-न वा कित् । 

एकमनेकावयवात्मकमनवयवे वेत्यत्र अपिशब्देन स्फोटवादिसम्मतिं पूर्वोक्त 

दोषपरिहारसम्भावनां च सूचयति । पश्चिमकत्पेऽपि काल्मेदो न 

युक्तः । कारस्य भेदो नानात्वं विक्षेप इति यावत् । यथानेकावयवात्मक- 

प्रथमपक्षे कालक्षेपाभावोऽस्ति यचप्यन्यदषामावः । तत॒ कारणसुक्तम्-- 

करमेण गत्यसम्भवादिति । तत्र कारणमुक्तम्---एकत्वादिति । तत्रापि 

कारणमुक्तम्--अनवयवेति । एकतात् करमेण गत्यस्तम्भवमुपपादयति-- 

न दयेकस्य क्रमेण गृीततोपपनेति । गद्यसम्भवादिव्यत्र गतिराब्देन ग्रहणं 

विवक्षितमिति सूचितम्--गृह्यीततेति । अनुपपत्ति सूचयति -न द्येकं 

गृहीतमगृह्यीतं च भवतीति । कारणमाह--विरोधादिति । प्रहृणमेवास्तु 

मा भूदग्रहणमिति चेदत आह-- ग्रहणाग्रहणभेदा्च क्रम इति । यद्येकस्मिन् 

वस्तुनि म्रहणान्यपि भिन्नानि प्रहणप्रागमावरूपाण्यग्रहणान्यपि भिनानि 

सन्ति, तदैव च कम उपपदते ; नैकत्वे । म्रहणाग्रहणयोयेदि प्रथमग्रहणसमये 

परह्यस्य प्रागमावोऽपि नष्टः, तर्हिं सकृदेव गृहीतमिति कथं करमवाचो युक्तिः ? 
अथ न विनष्टः, कथं प्रहणम् £ न चांराभेदेन तत्सम्भवः, निरवयवत्वा- 

श्रयणात् । न च निरवयवत्वे विरोधात् ऋमग्रहणमेव परत्िज्यतामिति 

वाच्यमिव्याह-- न चाक्रमा वाक्यप्रतिपत्तिरस्तीति | वाक्यप्रतिपत्ति्वाक्यस्य 

कार्त्स्येन प्रतिपत्तिः । कारणमाह--सवेवाक्यम्यवहारश्रवणस्मरणानामनेक- 
1 प या 

[प 

१. ग्हीति- मूलम् . २. गहणादूपरहण- मूढम् . 
0--28 
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करमेण परिसमतिः । न चैकमेकबुद्धिगराह्यमपरामृष्टव्णरूपं प्रतिभासते 
शन्दरूपम् ; अन्त्यवैणैबुद्धावपि वणीनुक्रमप्रतीतेः, तदभावे वाक्यभेद- 

-~------~-~----- -------~~- ~ ~~~ ----~ -~--------------- ------- ~--~---------------~---- ----- ~न ~~ 

क्षणनिमेषायुक्रमेण परिसमतिरिति । सपरैवाक्यानामिति पठेऽपि व्यवहारादि- 

ग्यतिरेकजनिता षष्ठी ; व्यवहारो वक्तुरुचारणम् ; श्रवणे श्रोत्राद्रहणम् ; 

स्मरणे पुनः पूवौनुभूतानमुचारणाथं पुनरनुसन्धानम् , श्रोत्रा वा 

पदाथयेग्यतादिज्ञानाथं॑पश्चात् क्रियमाणम् ; तेषां वाक्यस्षम्बन्धिनामनेकेषु 

क्षणेषु निमेषेषु चनुक्रमेण परिसमाैः । प्रथमे कस्मिधितक्षणे निमेषे 

वा सविषयस्य ग्यवहारदेः प्रक्रमे कृता तस्यैव द्वितीयादिषु पुनरनु- 

सन्धानमनुक्रमः ; पएवमनेकेषु क्षणेषु निमेषेषु वानुक्रमेण पर्सिम्तिः । 

फटनिष्पत्यापव्मैः । सव॑वाक्यनां सर्वेषां वाक्यानां ठोकिंकानां वैदिकानां 

च | अथवा सवैराब्दः कत्लविषयः ; वाक्यानां कात्ल्यैन यानि व्यवहार- 

श्रवणस्मरणानि तेषामिति । अनुक्रमरब्देन क्रमराब्दरवृत्तिनिमित्ततां 

दीयति । प्रीपरकालकलाकल्तिखं हि पौवीपयापरप्यीयः क्रम इति 

भावः । तिष्ठतु तावदन्यदनुपपत्तिजातम्, अनुपर्न्धिरेवैनं निरवयवं 

रब्दात्मानं वारयतीत्याह--न वचेकमेकबुद्धिग्रा्यमपरामृष्टवर्णख्पं प्रतिभासते 

शब्दरूपमिति । भवतां यदेकमेकबुदधिमाह्यं शब्दरूपमभिमतम्, न तदपरा- 

गृष्टवणंरूपं प्रतिमासत शव्यथः । सव्यं पूर्वा बुद्धिषु परामृटवर्णरूपं 

प्रतिभासते, अन्त्यवणबुद्धौ तु वर्णेत्त्णं प्रकारात एवेति चेदत आह- 

अन्त्यवणैबुद्धावपि वणोनुक्रमप्रतीतेरिति । अपिशब्देन «“नादैराहितबीजाया- 

मन्त्येन ध्वनिना सः” इति । अत्र निरवबयवप्रततेः सिद्धान्तिनाद्गीकारं 

सूचयति । वणोनुक्रमप्रतीतेरिति । वर्णानुक्रमेण वर्णरूपपरामर्योनैव शन्दरूप- 

१. शब्द्तच्वम् , मूलम् . ३. व्याहार ख. 

२, (@0पााप्दत वर्ण, मूलम्. + 



[अष्टाविंराः शोकः] गोपालिकासहिता २१९ 

प्रतीत्यभावात् । वर्णानुक्रमोपकारे हयनपेक्षिते यथाकथभिलयोगेऽपरि 

प्रतीतेरिति । यथोक्तम्-- 

चित्ररूपां च तां बुद्धे सदसद्र्णगोचराम् ।” इति । 

तदेवे वणौनुक्रमवाक्यप्रतीव्योरन्वयो दरतः । व्यतिरेके व्यतिरेकोऽष्य- 

स्तीत्याह--तद भावे वाक्यभेद प्रतीत्यभावादिति । व्णौनुक्रमाभवि वाक्य 

विशेषग्रतीत्यनुदयात् । न हि वणानन्तरेण तत््रतीतिः, समुद्रशङ्खादि- 

घोषेषु तददर्शनात् । न च तदनुक्रमे विना न च क्चिद्राक्ये 

वर्णरूपं विहाय किंञ्चिच्छब्दरूपं प्रकारते । यथेक्तम्--भेददरीनाभा- 

वात् इति । तदेवं न चैकमिदत्र हेतुद्रयमुक्तम् । अत्र चानवयव- 

पश्चिमकल्पेऽपील्यादिना पर्सिमप्तेसि्यन्तेनैतद्िवक्षितम्-- यत्रमेण गृह्यते तन्न 

निरवयवम् , यथा पटः ; क्रमेण च गृह्यते वाक्यम् , अतो न निरवयवमिति 

इति ऋमग्रहणस्य भ्यापकं यदनेकात्मकल्वं तदिरुद्धमेकत्वमुपरम्यमानं क्रम- 

प्रहणमपिं निवतेयतीति; क्रमम्रहणान्यथानुपपत्यानेकात्मकं वाक्यमिति । पुनश्च 

न चैकमेकबुद्धिग्रह्यमित्यादिनैतदुक्तम्--वर्णात्मकं वाक्यम् , नियमेन तत्परामर- 

पूवं प्रतिभासात् ; यत्खद्ट॒ नियमेन यत्परामरापूर्वं॑प्रतिभासते तत्तदात्मकम् , 

यथा तन्तुपरामदीपूरवकं प्रतीयमानः पट इति वणनात्मकत्वमम्युपगम्यमानं 

नियमेन तत्परामरशूर्व प्रतीयमानत्वमपि निवतेयतीति दृष्टविरोधः । नियमेन 

तत्परामरशपूर्वकं प्रतीयमानत्वसाधनाय च हैतुद्वयमुक्तम् । वर्णानुक्रमप्रतीते- 

स्तदभवे वाक्यमेदप्रतीव्यभावादिति च दितीयहेतुं विवृणोति-वणौ- 

नुक्रमोपकारे ह्यनपेक्षिति यथाकथचित्प्रयोगेऽपि तेषां कस्यचिद्राक्यस्य 

प्रतीतिग्रसङ्गात् विना वेति । वणानुक्रमकृत ' उपकारो वर्णाुक्रमोपकारः । 

क्षचित्तयेव पाठः । हिशन्द उपपादनत्वबोतनाथेः । अनपेक्षित इति । 

पुरुषेण " बाक्यप्रतीतितिद्धर्थमिति सिध्यति । यथाकथंचित् प्रयोगेऽपि 
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तेषां कस्यविद्राक्यस्य प्रतीतिप्रसङ्गात् विना वा, तदनुक्रमस्या- 

नुपकारित्वात्, अक्रमेण च व्यवहरणाशक्तेः, गलन्तरासम्भवाञ्च । न 

चेदं साम्प्रतम्- नेव वाक्यं वर्णातकम् , येन तदनुक्रमकृतो वाक्यभेदः 

तेषामिति । अभिमतक्रमेण विपरीतक्रमेण वा वणौनां प्रयोग इति । 

कस्यचिद्राक्यस्येति । यद्रक्तुरविंवक्षितं तस्य । प्रतीतिग्रसङ्गदिति । प्रतीतेः 

प्रसक्खाद्राक्यभेदग्रतीत्यभावादिति । प्रतीतेः प्रतिषेधः तव््रसङ्के सति युञ्यत इति 

प्रसङ्खम्रहणं कृतम् । विना वेति । वणीरेव वा विना कस्यचिद्राक्यस्य 

प्रतीतिप्रसङ्गादित्यनुषद्गः । अत्र च यथाकर्थचिल्रयोग इत्यनेन तदभाव इत्यस्य 

वणोौनुक्रमामाव इति व्याल्या कृता । वेत्यनेन वणीभाव इति । साध्यं तनयोः 

ूषैमेवेति द्रष्टव्यम् । उभयत्रापि कारणमाह-- तदनुक्रमस्यानुपकारिष्वादिति । 

अनुक्रमस्य वाक्यप्रतिपत्तावनुपकारकतलवात् वणौनुक्रमोपकरे दह्यनपेक्षित 

इत्यनेनानुपकारित्वबीजकथनम् । परिक्षितो ह्युपकारो भवति, अनपेक्षितं त॒ 

कुवनोपकारकः ; तेनोक्तम्--अनुपकारित्वादिति । नलु यचक्रमा वाक्यप्रतिपत्ति- 

नं स्यात्तत एतत्सव प्रसञ्येत ; युगपदेव वणीननुसन्धाय जानातु वाक्यमिति 

चेत् तत्राह--अक्रमेण च व्यवहरणाशक्तेरिति । उपलक्षणं चैतच्छूवण- 

स्मरणयोरपि । अराक्तिश्च कायदरानाभावादुनीयते । हिवन्तरमाह-- 

गत्यन्तरासम्भवाच्चेति । न च क्रमयोगपच्यमन्तरेणान्या काचिद्धिधास्तीवय्थः । 

ननु गत्यन्तर पएृनैमुक्तम्--श्रयन्नमेदतो भिन्ना ध्वनयोऽस्य प्रकाराकाः' 

श्यादिना । अत आह--न चेदं साम्प्रतम्-- नैव वाक्यं व्णीत्मकम् , येन 

तदुक्रमकृतो वाक्यभेदः स्यात् ; अपि तु तद्यकृत्यैवामिन्नमेकमरियमान- 

वणौदिविभागमनानुपू््यं व्यञ्ञकक्रवराज्च क्रमवत् भागवच्च प्रतिभाति--इति । 
अस्याथः--न चेदं वक्ष्यमाणं साम्प्रतं युक्तम् । इदंरन्दनिर्दि्टमेव द्यति -- 
नैव वाक्यं वणांत्मकम् । निषेध्यस्य वणीत्मकत्वस्य दोषवत्तामाह-- येन तदनुक्रमकृतो 
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स्यात् ; अपि तु तत् रकृत्येवाभिन्नमेकमविचमानवणौदिविभागमनानुपू्व्य 
न्यञ्जकक्रमवशाच्च करमवत् भागवच प्रतिभाति--इति, अकरमस्य करमवता- 
भिव्यक्ययोगात् ; न हि तदेव व्यक्तमव्यक्तं च भवति विरोधात्, येन 
क्रमेण व्यज्येत । मेदे हि कस्यचिद्वधक्तावपरमव्यक्तमिति क्रम उपपद्यत । 

वाक्यभेदः स्यादिति । वणात्मकत्वेन हि वणीनुक्रमकृतो वाक्यभेदः । व्णीनु- 

क्रमाधीनो वाक्यभेदः स्यात् ; अतश्च तत्रोक्ता दोषाः प्रसभ्येरन् । 

अपि विति । कीटो पुनर्वाक्यम् £ तस्मरकृत्यैवाभिनमिति । तद्वाक्यं स्वत 
एवामिनम् , नालुक्रमकृतेकबुद्धिमराद्यत्वादिमिरित्यथः । एकमिति । ननेकमिति । 

अत्ऋपि प्रकृत्येति संबध्यते । यथाभिननस्याप्यवयविनो यथाङ्गप्रदयङ्गविभागः 

नैवमप्यस्यव्युक्तम्--अवि्यमानवणोदिविभागमितृ । आदिशब्देन पदादिक- 

मुपादत्ते । ईदरास्य च क्रमोऽप्यसम्भावित एवेतयक्तम्-- अनानुपूर््यमिति । 

आनुपू््यरहितमक्रममित्यथः । कुतस्तहिं तथा प्रतीतिस्तदाह-- व्यक्नक- 

कमवराच्च कमवद्धागवच्च प्रतिभाति । इतिरान्दः प्रकारवचनः ; इद- 

शब्देनानुसन्धानीयः, यदि पठ्यते यदि वाक्िप्यते । इदं च पूर्वत्ोक्तमेवेति 

षुगमम् । असाम्प्रतत्वे कारणमाह --अक्रमस्य क्रमवताभिग्यक्त्ययोगात् । 

अक्रमस्य व्यङ्ग्यस्य कमवता व्यञ्चकेनाभिग्यक्त्यनुपपत्तेरिति । एतदेव 

स्फोरयति- न हि तदेव व्यक्तमव्यक्तं च भवति विरोधात्, येन करमेण 

व्यज्येत । मेदे हि कस्यचिद्यक्तावपरमव्यक्तमिति क्रम उपपचत इति । 

तदेवेति । एतन्निभीगमेवेत्य्थैः । व्यक्तमन्यक्तं च भवति विरोधादिति 

घुगमम् । येनेति । येन॒ कारणेन यस्मादित्य्ः । यच्छन्देन च तस्यैव 

व्यक्ताभ्यक्तत्वसम्भवः परामृदयते । करमेणाभिव्यभ्येतेति | वाक्यमिति 

सिध्यति । न चैष क्रमवद्धागपक्षेऽपि तुस्यो दोष इत्याह. -मेदे हीति । 

अथवा न हि तदेव व्यक्तमव्यक्तं च भवतत्यितदैव ` विपये सम्मवब- 
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अभागत्वे च सकटाश्राविणो न स्यादाक्यवुद्धिः, वाक्येस्याश्रवणादवयवा- 
मावाज्च । अतः सकठमेव वाक्यं श्रूयेत न वा कितित् । अथ 

व्णीनां श्रवणेऽभिव्यक्तिदेतूनां समस्तवर्णोपजनितसंस्कारजन्ययान्त्यया 

प्रदरशनेन साधयति--भेदे हीति । हिशब्दो हेतो । कस्यचि्क्ताव- 

परमन्यक्तमिति क्रम उपपद्येत इति स्पष्टम् । दूषणान्तरमाह--अभागत्वे 

च सकठाश्राविणो न स्याद्राक्यबुद्धिः, वाक्यस्याश्रवणादवयवाभावाच्च ; अतः 

सकट्मेव वाक्यं श्रूयेत, न वा किंश्चिदिति । किं चाभागत्वे च 

वाक्यस्याश्रीयमाणे लोकवेदयोः श्रोतुन स्यालयेत । वाक्यबुद्धिः वाक्यव्रिंषय 

बुद्धिः । श्रोतारं बिरिन्टि--सकलाश्राविण इति । सकलं वाक्यं श्रोतुमसमथस्येति 

यावत् । कुतः ? वाक्यस्याश्रवणात् ; न हि सकं वाक्ये सकृदेव 

श्रूयते, ऋमेणेव ्रवणादिदयुक्तम् । न॒ चावयवश्रवणे भवन्मते 

सम्भवतीय्युक्तम्--अवयवाभावाचंति । किं पुनस्तत्र भवेत् ? तदुक्तम्- 

अतः सकलमेव वाक्यं श्रूयेत, नवा किञ्चिदिति । श्रयेतेत्यनुषङ्गः । 

अत्रोत्तरत्वेन पूर्वोक्तमनुमाषते--अथ वणानां भ्रवणेऽभिव्यक्तेरेतूनां समस्त- 

व्णोपजनितसंस्कारजन्ययान्यया बुद्धया वाक्यावधारणमितीति । मनुष 
इति रोषः । वाक्यावधारणमिति । निरवयवस्य वाक्मस्य भ्रेत्रेणानुभव इत्यर्थः । 

बुद्धधेति । एकया बुद्धयेत्यथः । अनेन कममन्तरेण वाक्यावधारणं दर्ययति । 
अन्त्येति । सकल्वणश्रवणोत्तरकाटीनयेवयथः । किं तर्हिं पूरवामिर्बुद्धिभिः 

कार्यम्, तदाह-- वणानां श्रवणेऽभिन्यक्तिहेतूनामिति । वर्णानि हि 

वाक्यस्याभिन्यक्तिषेतवः; संकर्वाक्यवरतिनां वाक्याभिव्यक्तिहेतूनां निखिलानां 

वणानां श्रवणे निदत्त ' इयर्थः । कथं क्रमवतां वर्णप्रहणानामेकवाक्यामि.- 

व्क्तिहैतुत्वभिति चेत्तत॒ उक्तम्-- समस्तवर्णोपजनितसंस्कारजन्ययेति । 

्रत्ेकमनुभूतेर्वर्णैरन्येऽ्ये च संस्कारा जन्यन्ते, तैश्च सम्भूयैकां 
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बुद्धथा वाक्यावधारणमिति । तदपि मृषा, वर्णरूपविवेकेन कखचित् 

कदाविदज्ञानात्, वणानां च करममन्तरेणाप्रतीतेः कुतोऽक्रममेकबुद्धिद्ं 

वाक्यं नाम ? केवरमेष मनोरथः । क्रमवद्धयश्च ष्वनिभ्यः प्रयेकमप्रतीतेः 

जन्यते ; संस्कारैः श्रोत्रमनुगृह्यते, अनुगृहीत च श्रोत्रे बुद्धि जनयतीति 

द्रष्टव्यम् । समस्तवर्णोपजनितैः संस्करिः श्रोत्रानुग्रहद्वारा जन्ययेत्यर्थः । अतः 

क्रमग्रहणादुपपत्तिरिति मावः । परिहरति-- तदपि....... अलमनेन । 

यद्रणीनां श्रवण इत्यादि पूर्वोक्तदूषणोद्धारणायोक्तम् , तदपि पू्ववन्मिथ्येव्यर्थः । 

कारणमाह-- वर्णरूपविवेकेन कस्थचित्कदाचिदज्ञानादिति । न हि वर्णरूप. 

विविक्तं वाक्यरूप कस्यचिदपि पुरुषस्य कदाचिदपि कस्मिनपि काटे 

ज्ञायत इति । उपलक्षणे चेतत्कदाचेदिति, कुत्रपि वा देरा इति दष्टवम्यम् | 

अथवा वर्णरूपविवेकेन कस्यचि्यथातथा वा भवदभिमतस्य वाक्यस्य कदा- 

चिदेकैकवर्णज्ञानसमये सकर्वणानुभवोत्तरकाठं वा ज्ञायमानत्वाभावादिव्यर्थः । 

अथ वर्णातमकमेव वाक्यमित्यम्युपगमः तताह-- वर्णानां च क्रममन्तरेणा- 

प्रतिपत्तेः कुतोऽक्रममेकलुद्धिम्रा्यं वाक्यं नामेति । क्रममन्तरेणाप्रतिपत्तेरिति । 

यथोक्तम्-- "न चाक्रमा वाक्यप्रतिपत्तिरस्ति' इत्यादि । ततश्च कुतो हेतो- 

रक्रममेकबुद्धिग्राद्यं वाक्यं मामेति । मवदम्युपगमः सेत्स्यति । नामरब्देन 

'तस्प्रकृव्यैवामिनम् इव्यादिनभ्युपगतिं स्मारयति । अत॒ एतजात्यन्धस्व 

कामिनीरूपसाक्तात्कारस्प्रहेव मनोरथमात्रमित्याह--केवटमेष मनोरथ इति । 

एष इतिं । वणानां श्रवणेऽभिव्यक्तिहेतूलामिति । इटदा इति । अथवा तदपि 

मृपेत्यत्र॒ कुतोऽक्रममेकबुद्धिमरह्यं॑ वाक्ये नामेति देः; तत्साधनाय च 

हेतुद्वयं बर्णख्ये्यादि । यत्किक निरवयवे . वाक्यं तद्रणरूपविविक्तं बा 

तदूपं वा अ्युपेयते १ न तावत्दरूपरहितम् “वर्णत्रयपरत्ने बुद्धिरनान्यत् 

जायते? इति स्थितत्वात् । न॒ च वणात्मकम् ; तस्य ` क्रममन्तरेणाप्रति- 
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समुदायाभावाचार्थभ्रतीतिमचिच्छन्नेकं शब्दत्मानं प्रकल्पयन्न तत्रावस्थातु- 

महेति ; कमौत्माप्यस्य हस्तसंज्ञादि पु प्रतिपत्तिदेतुरेकः कल्प्य आपतति ; 

तत्राप्येकांशादप्रतिपत्तिरभतिसन्धानं च कर्मक्षणानामिति । तस्मात् 

(पि 

पत्तेः । अतः कुतो हेतोरक्रममेकबुद्धिम्राह्यं वाक्यमिति संभवति ? अतो 

वणौनां श्रवणमित्यादिकं मृषैव मनोरथमात्रमित्यथैः । दूषणान्तरमाह-- 

क्रमवद्भथश्च ष्वनिम्यः प्रत्येकमप्रतीतेः । समुदायामावाचा्प्रतीतिमविच्छनेकं 

राब्दात्मानं प्रकल्पयन्न तत्रावस्थातुमहैति । अस्याथः--ये खलु स्फोटस्याभि- 

व्यञ्जका ध्वनयो वणौ वान ते क्रमेणा्थ॑मवबोधयन्ति अदद्चनात् । नच 

समुदायस्तेषामस्ति , क्षणिकतवेनायौगपचात् । तत्र॒ कुतोऽरथप्रतिपत्तिषेति 

निरूपयन् तत्कारणतया च , निरवयव राब्दात्मानं प्रकल्पयेत् । प्रकल्पयन्न 

तत्रैवावस्थातुमहैति । एकराब्दकल्पनां कृत्वैव न विरन्तुमर्हति । अन्यदपि 

नट कल्पनीयमापद्यते । कचित्पाठः प्रकल्पयनवस्थातुमतीति । प्रकल्पना- 

मारभमाणः स्वयमेव तत्रोपस्थातुमहेति । कल्पनातो विरन्तुमर्हति 

अतिप्रसङ्गभयादिलययथः । कि तर्दीव्याह--कर्मासिति । पाठान्तरे 

कुत॒ इत्यत्राह--कममातमाप्यस्य हस्तसंज्ञादिषु प्रतिपत्तिहेतुरेकः कल्प्य 

आपततीति । ये पुनषस्तसंज्ञादयोऽथप्रतीत्युपाया द्यन्ते तेष्वप्येकः कमाता 

द्यनवयवोऽस्य स्फोटवादिनः कल्पनीयः प्रसञ्येत--कर्मक्षणातिरिकः 

क्रमातमार्थप्रतिपत्तेतुरिति । कारणमाह-तत्रप्येकां शादग्रतिपत्तिरप्रतिसन्धानं 

च कर्मक्षणानापितीति । इतिर्हैतौ । तत्रापि दस्तसंज्ञादिषु कर्मक्षण- 

निचयेष्वप्येकांशात् हस्तसं्ञासमुदायस्य समुदायिन एकैकस्मात् कर्मक्षणा- 

दर्थस्याप्रतिपत्तिरिति दोषस्ताबदस्ति । न च कर्मक्षणाः परस्पर 

प्रतिसन्धीयन्त इति वणेवदेव साहिल्याभावात् न समुदायस्य वाचकतेति 

तदतिरेकषिणः कल्पनःपातः । न च तदिष्यत इति। भवन्मते वा कथं 
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कमभाविनि एव यथास्वं करणप्रयोगाद्धिन्ना वर्णभागाः कर्ममागा 

क्षणिकेम्योऽथप्रतिपत्तिः । अत आह-तस्मात्कमभाषिनि एव॒ वणी 

यथास्वं करणप्रयोगाद्धिना व्णेमागाः कर्म॑भागा इव विकल्पविषया 

यथासङ्कतं प्रल्ययहेतव इति । यस्माद्धस्तसंज्ञादितुल्ययोगक्षेमत्वं वर्णानां 

तस्मादिद्यथेः । क्रमभाविन एवेति । व्णेभागविरेषणमेतत् । एवकारेण 

न साहिव्यपिक्षेति दशयति । अथवा क्मभाविन इति पञ्चमी । 

करणप्रयोगविशेषणमेव । एवकरेण च मवत् कायानुगुण्यमस्स्येवेति 

सूचयति । यथास्वं करणप्रयोगाद्धिना इति । वणौनां हि भिनानि करणानि 

'्छयृष्टं करणं स्पशानाम्? इत्यादि । तेन यथास्वमात्मीयस्य करणस्य 

प्रयोगात् भिना: परस्परविलक्षणा व्यावृत्ता््रानश्च निष्पन्नाः, न वलवेकमेव 

शब्दरूपमन्यथान्यथा च प्रकारात इव्यथः । वणैभागा इति कर्मधारयः । 

पदवाक्ययोर्हिं वणौ मागाः । कम॑भागा इवेति । अत्रापि वर्णभागवत् 

समासः । अथवा वर्णस्य मागा वणैभागाः, कर्म॑णो मागाः कर्मभागाः, 

मागसमुदायस्तु वर्णराब्देन कर्मशब्देन चोच्यते । विकल्पविषया यथा 

सङ्केतं प्रस्ययहेतव इति । विकल्पस्य कल्पनाया विषया भूत्वा सङ्केतानु- 

सरेणार्थप्रलययहेतव इतिः । वणानां भागेषु बहुष्वपि वर्ण इति विकल्पो 

जायते; तथा गकारादौकार इति च; वर्णेषु च बहृषु नोस्यिकं पदम् › 

इति विकल्पः । तादृदोषु च पदेषु शगामानयेत्येकं वाक्यम् ' हइत्यादिविकल्पः । 

तथा कर्ममनेष्वपि "कर्म॑ गमनम् इत्यादिविकल्पो दस्चयितन्यः । कचित्तु 

क्रमभाविन एवेत्यस्यानन्तरं वणो इति | पदमस्ति, तत्र॒ वारब्दाघ्याहारेण 

वणु वर्णदा वा विकल्पविषया यथासङ्केत- प्रययदेतव इति योज्यम् । 

केचिद्धि वर्णस्वलक्षण एक इति प्रतिपनाः । अन्यैस्तु वर्भमागारन्धोऽवयतवरी 

वर्णी इत्यम्युपगतम् । बैदधरू्ववयवी नेष्यते, परमाणुसमहस्वैव मह्न 

०--29 
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इव ॒विकल्पविषया यथापङ्धेतं प्रत्ययहेतवः । यैश्च दोषैरनमिमतं 

स्वीकारात् । तेनोक्तम्--वणानां मागा इति । नच कर्म अवयवि 

कैश्चिदपीष्यते, तेनोक्तम् --कमंमागा इवेति । ननु भिन्नानां वणीनां 

कथं वाचकतवनियमः- इयन्तोऽस्याथस्य वाचका इति £ कथं च 

प्रथमश्रवणे न प्रत्याययन्ति ८ अत उक्तम्-यथासद्कृतमिति । ननु 

वणैस्वलक्षणानां तद्धागस्वलक्षणानां बामिलपसंसर्गयोग्यत्वामावात् कथं 

“गोरितिपदं सालादिमतो वाचकम् इति सम्बन्धाख्यानम्भवः  विकल्प- 

विषयत्वाद्थानां सन्दविषरयत्वं राब्दानां च शब्दशब्दादित्रिषयत्म् । 

के पुनरमी विकल्पा नम £ येये कल्पनेति प्रसिद्धा । का पुनए्सौ | 

अभिलपसंसगयोग्यत्रतिभास शकारो यस्याः प्रतीतेः सातौ । कस्तस्या 

विषयः £ स्वाकार एवेघेके; कल्पितं निस्तच्छमर्टकमित्यन्ये; अन्यव्याव्रत्तिरूयं 

च तद्भाबाभावसाघारणो ह्यथेः शब्दादवगम्यते । यदि च यादो वहिञ्व॑लनादि- 

र्थक्रियासमर्थो दृष्टः, ताद्दा एव विकल्पैः समारेष्यते ; एवं तर्हिं श्क्षः' 

इत्युक्ते सदसत्वे प्रल्पेक्षा न स्यात् , तद्रचनरन्दसमभिन्याहारश्च यथा 

'अस्ि इक्षो न वा इति । न॒हि ब्य दस्यमाने सद्धवपिक्षा भवति, दृष्टस्य 

भावस्यैव सद्वावात्मकलात् । नाप्यभाववेक्षा, दृ्टस्वरूपस्याप्वविरेधात् । 

एवमेव दृष्टसदराः समारोपितोऽपि मावाम्यमिचारादभावविरोधाच्र “अस्ति 

नास्ति इति नापेक्षेत न च ताभ्यां संबध्येत । अतो विधिप्रतिषेधसाधारण 

उभयसम्बन्धयोग्यो विकलयैरथे।ऽवसीयते इत्यनुभवायत्तमेतत् । एवं चोभय- 

साधारणो बह्मविधमौ आरोपितो त्रिकल्पैरेदयाश्रयणीयम् । दृ्टसदरे ह्यारोप्यमाणे 

विधिरूपः शब्दार्थो मवेत् ,* दशनेन भवरूपविधानात् । अतो विधिरूपं 

स्रष्टं तत्सदृशे ` चारोपयितुमसम्थौ विकल्पो दृक्षाभावनिष्ठं॒दृक्षमारोपयति ; 

सम्दोऽपि तत्समानर्विषयस्तथाविधमेवाभिनिविरते । एव चादृ्षनिदृतति- 
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मात्रपयैवसायिनि रन्दे मावामावयोरुदासीने वृक्षः, इत्युक्ते युक्तैव मावामाो 

प्रत्यपेक्षा तद्र चनसम्बन्धश्च । नन्वेवं बाह्यविधर्मणो बहिरसतः कर्थं 

"बक्षोऽयम् › इति बहिरवभासः £ बाह्यसाद्स्यात् । किं पुनरयन्तासतोऽ- 
टीकस्य परमार्थसता बाह्येन सादृश्यम् १ अतत्कारिव्यादृक्तिः , ब्ृक्षो हि 

बहिरवस्थितोऽतत्कारिम्यो व्यावृत्तः , तथाविधं च रूपमारोपितमियेकान्त- 

विसट्रदायोरपि बाद्येतरयोरन्यव्यावृत््या युक्तमेव साटश्यम् । अतश्च 

बाद्याध्यवसायः । के पुनरमी तत्कारिणः 2 न द्येकजातीयाः 

केचित् संभवन्ति, जतेरभावात् । अत एव॒ कायौणामप्येकता न 

सम्भवति । प्रा्ना्यादरनाददृटपूर्ववस्तुदरने कथं तत्कारिताध्यवसायः ? 

तद्नवधारणे च कथमतत्करिम्याव्रृत्तं रूपं विकल्पैरारोपितमभिनिविशन्ते 

राब्दाः ४ अत्राहुः किम का्यान्तरेणः£ दशौनमेव हि कार्य 

टृरयानां व्यक्तीनाम् । तच्ादृष्टपूतैवस्तुदरौनेऽपि जायमानं दृश्यत एवेति 

तदेककायीम्यश्च व्यक्तिम्योऽन्या अतत्कारिणीः पराणुद्य गवादिरब्दाथौ 

व्यवस्थाप्यन्ते । ननु दरीनान्यपि यावदृद्स्यं भिधमानानि, कथमेकं 

कार्यम् 2 न ; एकप्रल्वमरहितुतेन तेषाममेदात् ; भवति हि गां 

दृष्टवतः शोः इति पूवीपरयेरेकोऽवमदेः ; तदेकल्रा्च॒ तत्कारिणां 

ददीनानाममेदः, तदमेदाच दरयानां व्यक्तीनाम् । यथाइः-- 

८एकम्रलयवमरशंस्य हेतुलाद्धीरभेदिनी । 

एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता ॥' इति । 

अतः समारोपितातत्कारिष्याब्रच्यमिनिवेशिनो विकल्पाः राब्दाश्चेति न 

नोपपन्नम् । तदिदमुक्तम-- 
“स्यां यदरूपमामाति बाह्यमेकमिवान्यतः 

व्यावृत्तमिव निस्ते पर््षानङ्गमावतः ॥ इति । 
[री 

१, तस्याम्. ख. ॥ 
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वर्णानां वाचकत्वम् , ते स्फोटस्यापि वाचकतामपाकुयुः । तथा 

हि--यथैव ध्वनयः क्रमवर्तित्वात् अनवाप्ोपलम्भसांकल्या न वाचकाः, 
[ति 

एष च ज्ञानाकारवादिनामपि साधारणः छोकः । तेषामप्येवमेवा- 

न्यापोहवचनत्वे राब्दानाम् । भवति चात्र यद्भावाभावसाधारणं प्र्टणे 

रूपमवसीयते ; तदन्यन्याब्ृ्तिनिष्ठम् । यथा घटावसायेन पटोऽवसीयमानः 

स ह्यस्ति न वाः हति भावाभावसाधारणोऽवसीयते अन्यनिदृत्तिनिष्ठश्च । 

तथा च स्वे शब्दा भवाभावसाधारणरूपामिनिवेरिन इत्यनुभव- 

सिद्धम् । तेन गोशब्द ॒स्यागोनिवृत्तिवांच्या ; राब्दशब्दस्याराब्दनिवृत्तिः ; 

गोराब्दत्वमगोराब्दव्याबृत्तिः ; तथा चागोदाब्दन्यादृत्या गोरान्दत्वेन रक्षितानां 

वर्णानां वाचकलम् यथा ॒हस्तसंजञादिकर्ममागा विकल्पविषया यथासङ्केतं 

प्रतीतिप्रब्त्ति्ेतव इति । अआहृश्च-- 

(“स्वतो नैवास्ति रक्तत्वं वाच्यवाचकयोर्भिथः । 

प्रतीतिः समयातयुंसां भवेदक्षिनिकोचवत् ॥'' इति । 

ननु वणानां वाचकत्वं प्रतिक्षिप्तम् ननिरुद्धबुद्धयो नेवः इ्यादौ; 

अत आ्- यैश्च दौषैरनभिमतं वणानां वाचकत्वं ते स्फोटस्यापि वाचकता- 

मपाकुयुरिति । यदोषभयाद्रर्णवाचकलवं भवद्वि्नाङ्गाकरियते, तदेव निमितं 

स्फोटपरित्मगिऽप्यस्ति विनाभिनिवेशादिव्यथः । अनेन च “्यस्यानवयवस्फोटो 

व्यस्यते” इत्येवमादि नित्यवेर्णवादिवचनं सत्यमेवेव्युक्तम् । एतदेव स्फोरयति-- 

तया हि--यथैव ध्वनयः करमवर्तत्वादनवाप्तोपटम्भसाकल्या न वाचकाः, तथा 

स्फोटोऽपीति । ध्वनिरेव राब्दः; ताल्वादिकरणको ध्वनिवणे इति रोके गीयते ; 

म॒ भनिव्यतिरिक्तो वर्णो नाम कश्चिदित्यमिग्रायेणोक्तम्--ष्वनय इति । 

१. अभिधायकत्वम् , मूलम् , ३. साकल्यत्वात्, मूलम् » 

२, क्रमवत्वात् मूलम् . 
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तथा स्फोटोऽपि । तथा हि-- यथा ते नातमन्युपरम्भसाकल्याय 

प्रभवन्ति, तथा स्फोटेऽपि , नियतक्रमवर्तित्वात् । नाप्येक एव 

तक्कुयौत् , अन्यवेयर््यप्रसङ्गात् ; तत्काठे च समस्तरूपाुपरक्षणात् । 
नि ~~~ ~ >>> ~~~ ~~ ~ 

क्रमवर्तित्वादिति । ध्वनयो हि करमेणोत्पघन्ते, करणप्रयोगस्य कमवर्तित्वात् ; तथेव 

कतुः राक्तेः । अनवाप्तोपटम्भसाकल्या इति । अनवाप्तं स्वविषयोपलम्भसाकल्यं 

यैरिति । उपम्भानां साकल्यं सामस्त्यम् ; न हि कमव्तिनामुपलम्भाः 

सहता भवन्तीति न वाचका इति । तथा स्फोटोाऽपीति । तथेव स्फोटोऽ- 

प्यनवा्टोपटम्भसाकल्य इति न वाचक इत्यथः । ननु स्फोटो न कमवर्ती ; 

तस्यैकत्वात् कथमनवाप्तोपलम्भसाकस्यत्म् £ अत आह-तथा हि यथाते 

नासन्युपटम्भसाकल्याय प्रभवन्ति, तथा स्फटेऽपीति । ते ष्वनय इत्यथः । 

नातन्युपठम्भसाकल्याय प्रभवन्तीति । स्वविष्रयोपटम्भसाकल्याय न समथा 

इति । तथा स्फटेऽपीति । स्फोटविषयोपठम्भसाकल्यमपि क्तु न 

त्रमवन्तीद्यधः । कारणमाह-नियतक्रमवतित्वादिति । न स्फोटस्य 

क्रमवतित्वं विवक्षितम् , किं तु ध्वनीनामेव क्रमवतित्वात् स्फोटस्याप्यनवाप्तो- 

परुम्भसाकल्यमित्यथः । नन्वनेकवणात्मकतवे वाक्यस्य न प्रव्येकं वर्णेषु 

वाक्यबुद्धिसाकल्यमस्ति ; एकैकस्तु ध्वनि्वाक्यबुद्धिसाकल्यमेव करोति श्रवयेक- 

मनुपाख्येयज्ञानतद्धावनाक्रमांत्› इति न्यायात् । अत आह-- नाप्येक 

एव ॒तक्कुर्यादिति । नापि चैक एव ध्वनिः स्फोटोपटम्भसाकल्यं करोतीति 

संभवतीत्यर्थः । कारणमाह -- अन्यवैय्यप्रसङ्गादिति । येको यः कश्चित् स्फोटे 

सकलरोपम्भं कुयात् , किं तदन्यः का्यमिल्यानथैक्यमन्येषां ष्वनीनामापदयेते- 

त्यर्थः । हेतन्तरमाह-- तत्के च समस्तरूपातुपलक्षणादिति । तत्काले 

एकव्णके वाक्यस्य यत्समस्तं रूपं तस्वानुपलक्षणात् , ध्वनिना 

केनचिह्क्षणेनाप्रतिपादनात् ; न द्येकेकवर्णविज्ञाने समस्तव्मक्यनुद्धिरस्यते, 

१, 077६0. वति, मूलम् , 



२३० स्फोटसिद्धिः [अष्टाविंशः शोकः] 

तदयमटन्धसकलोपरम्भो नादवदेवोपलम्मसाकल्यसाध्यमर्थ न 
साधयितुमहेति । उपरम्भाभावे सतोऽप्यसद विरेषादुपरम्भसाध्येऽय 
सत्तामात्रेणासाघनात् व्यक्त्ययेक्षताच्र । सा च व्यक्तिः 

एकदेराबुद्धबुत्प्तेरिय्थः । ततः किमिव्याह--तदयमटन्धसकलोपल्म्भो 

नादवदेवोपलम्भसाकल्यसाध्यमर्थं न साधयितुमहतीति । तत्तस्मायस्मात् प्रस्येकं 

घ्वनयोऽन्यानवगमितं रूपं वाक्यस्य प्रकाशयन्ति तस्मादित्यर्थः । अयं 

स्फोटः । अख्न्धसकलोपटम्भ इति । न द्यन्त्य्वनिसमयेऽपि वाक्यस्य 

साकल्यमवगतम् , पूवावगतस्य तदानीमनुपलम्भनात् तत्कारिकिस्य च 

र्वमिदयथेः । नादवदेवेति । ष्वनिवदेवेखथः । उपलम्भसाकल्य- 

साध्यमथमिति । उपरम्भसाकल्यसाध्यता च।न्वयभ्यतिरेकाम्यामवधृतेति मातः । 

न साधयितुमहंतीति । न बोधयितुं शक्तोतीदय्थः । यचप्यन्त्यध्वनिसमये 

न साकल्येनोपर्न्धिः, तथापि साकल्येन तदानीमस्प्येवेति किं न कार्य 

कुयादत आह--उपटम्भामवे सतोऽप्यस्तदविरोषादिति । यद्यपि सदेव 

वाक्यं भवताम् , तथापि तस्य साकल्येनोपरम्भाभवेऽस्मदभिमतातीतास- 

दर्णेभ्यो न विदोषः कश्चन विदत इत्यथः । ननु चक्ुरादयो यथा भवतामेव 

सत्तयार्थज्ञानं जनयन्ति तथा अस्मन्मते वाक्यमपीति चेत्तत्राह--उपर्म्भ- 

साध्येऽ्थे सत्तामात्रेणासाधनादिति । यद्धि किटोपरम्भद्ररेणा्थबोधहतुस्तनन 

सत्तामात्रेणोपलम्भे वज॑यित्वाथं बोधयितुं शक्रोति; खिङ्गशन्दयोश्च ज्ञाततया 

्ञानहेतुत्वमन्वमव्यतिरेकावधृतमिति भावः । नन्वस्तु सकरोपरम्भः, स चन्त्य- 
ध्वन्युत्तरकारं स्फुटपुपजायत एवेत्यत आह--ग्यक्त्यपेक्षत्वाच्चेति । न हि 

ष्वनिकृताभिव्यक्तिमन्तरण राब्दोऽक्षण गृह्यत इति । नन्वस्तु ध्वनिभि- 

रभिव्यक्तिरपि, अत आर्ह- सा च व्यक्तिः क्रमवस्यङन्धसाकल्येति । अपि 

च या वाक्यस्यामिन्यक्तिः सापि ध्वनिकायैभूता क्रमवच्छात् ध्वनीनां तद्रा- 

१. अपेक्षितत्वात् , मूलम् . 
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करमवसयलन्धत्ताकल्या सदसतोस्तुल्योपयोगात् तदरूपोपलन्ध्यमावात् । 
अतो ध्वनिभियैदश्चक्यं तत्स्फोटेनापीयटमनेन । 

स्यान्मतम्-सरोरस इलयादिपदेषु वणमेदाभावादथैभेदाभावः, 

कारणामेदे कायभेदायोगादिति । तदसत्, आुपूर्वीतो वणीनां भेदात् । 

तद्देव क्रमवती नैकस्मिन् क्षणे छन्धसाकल्या संभवतीव्यथेः । ननु व्यक्तता 

तावत् सरव्॑वनिकृता वियते एव । भ्यक्तं च वाक्ये वाचकमत आह--- 

सदसतोस्तुल्योपयोगत्द्रूपोपटग्ध्यभावादिति । अभिव्यक्तिहिं ज्ञानम् ; व्यक्तता 

च ज्ञानकर्मत्म् ; तच्चोभयं क्षणिकमित्यविवादम् ; अतोऽभमिन्यक्तयभा- 

वेऽभिव्यक्तताप्यसत्येव । ननु त्पपक्षे वाक्यमसदेव; अस्मतपक्षे तु तस्य 

सत्मस्तीति विरोषः । सद्यमस्त्वेव विरोषः ¦ यथा किरासतो वाक्यस्याथ- 

प्रतीतावनुपयोगः, तथा सतोऽप्यनुपयोग एव । कुतः £ तद्रूपोपरन्ध्यभा- 

वाद्राक्यरूपोपटन्ध्यभावात् । उपलन्ध्यभावश्च क्षणिकतलेन निरन्वयविनष्ट- 

त्वादिति । अतः “सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवानेन विमुच्यते! इत्यवस्थित - 

मेवेवयुपसंहर्नाह---अतो ध्वनिमियंदराक्ये तत्स्फोटेनापीतिं । अराक्यमि- 

लयनुषङ्गः । इत्यलमनेनेति । इति हेतोः कृतमनेन स्फोटेनेति । अथवा 

स्फोटनिरासनिर्बन्धेन दूषणवचनप्रवन्धेनेति वा । 

सम्प्रव्यत्र॒स्फोटवादिनोक्त ॒विरोषमुपन्यस्यति-- स्यान्मतम्... .... 

सिद्धिरिति । स्यान्मतं सरोरस हइत्यादिपदेषु॒वर्णमेदामावादर्थमेदामावः, 

कारणामेदे कार्यमेदायोगादिति । अनेन च भिनेऽपि क्रमविज्ञने' 

इत्यतरोक्तमनुमाप्यते । सरोरस इत्यादिषु | पदेधित्यादिशब्देन जराराजेत्यादि- 

परामर्षः । वर्णमेदाभावादर्थमेदामाव इति । न शयत्र वणो भिन्ते, 

विन्यासमात्रस्य मेदात् । कथं पुनरनयोरहैतुहुमद्भाबोऽत आह--कारणामेदे 

१, कारणमेदामावे. मूलम् . 
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का पुनर्विभातुपूर्वी नाम ! तद्धेतूनां चेतां तद्राहिणां च कारय 

कारणता । तथा चं कार्यकारणमूतप्रययनिरव॑लयस्तानवतकं चेत् प्रतिपदं 
~~~ 

का्यभेदायोगादिति । सुगमो म्रन्थः । परिदिरति- तदसत् । कारणमाह 

--नुपूर्वीतो वणानां भेदादिति । ऋमवताममेदेऽपि क्रमस्य भेदात् 

क्रमवन्तोऽपि भिन्त एवेव्यथः । शाङ्कुते--का पुनरियमा पूर्वी नामेति । असतु 

क्रमवत्सु कथं ॒तद्धमंस्य क्रमस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । उत्तरमाह-- तद्धेतूनां 

चेतसां तद्प्राहिणां च कायकारणतेति । कार्यकारणमाव इति वा पाठः | 

तच्छब्दद्रयेन वणेपरामशयः । व्णैकारणमूतानां वक्तृचेतसां परस्परं कार्य- 

कारणता, वणेग्राहिणां च श्रोतृचेतसां परस्परं कायकारणभावो व्णौनामानुपूर्व 

व्र्थैः । न हि सर शयत्र ये वणौः तएव रस इत्यत्रेति नास्माकं 

सिद्धम् , सर्वषां भावानां क्षणिकत्वात् । “क्षणिकाः सर्भसंस्काराः” इति 
स्थितेः । अतः क्रमभेदेऽपि समूहमेदोऽस्ेवेदयतिद्रम् "न समूहो भेदवान्! 

इति । नन्वेवमपि वक्तृमेदे अथप्रतीतिः प्रसभ्येत, अत उक्तम्-- 

आनुपू्वीतो वणानां भेदादिति । नन्वानुपूष्यैपि न संहलयज्ञाने संभवती्युक्तम् , 

अत उक्तम्- तद्धेतूनां चेतसां तद्राहिणां च कायेकारणतेति । एकस्मिन् सन्ताने 

वतैमानानां ज्ञानानां कायंकारणता नाख्यान्तवर्तिनामालयन्तखर्तिनां च 

परस्परं कार्यकारणभाव इति स्थितिः ; अते नैकः पुरुषो वर्णानां प्रयोक्ता 
हेतुः, नैकश्च श्रोता वणीनाम् ; किं त्वनेकानि चित्तानि; अतो नाल्यान्तर- 

ज्ञानेन ततोऽन्याख्यज्ञानेन च समुत्थापितानां वणोनां न वाचकते- 

त्यमिप्रयिणेोक्तम्- कार्यकारणतेति । तत्र॒ तद्धेतूनां चेतसां कार्यकारणतां 

पुरसवुबन्ाह-- तथा च कायैकारणमूतप्रत्ययनिवत्यस्तनिवंतंकं चेत् प्रतिपदं 

वणानां मिनन एव॒ स्वभावः, कतृचित्तसंस्कारभेदादिति । तथा च 

प्रतिपदं बणीनां भिनन एव स्वभावः । कुतः ? कायैकारणभूतप्रत्ययनिर्व्य 
[वी भा = ० ननम 

१, 0170164. नाम, मूलम्, २, दहि. मूलम्. 
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वणौनां भिन्न एवं स्वभावः कवचित्तसंस्कारभेदात् ; अतोऽथमेदं- 
सिद्धिरिति ॥ 

तनिर्वतंक श्वेति कतरंचित्तसंस्कारभेदादित्यन्वय; । वणानां कतु भूतस्य चित्तस्य 

य: स्स्कारः वासना तस्य मेदात् विलक्षणत्वादिति । संस्करण हि कतै भूत 

चित्तं वण।नुत्पादयति ; संस्कारस्य च भिनस्वभावत्वात् व्णाोनामपि भिन 

एव॒ स्वभावः । कीटाः सेस्कारभेदः £ का्यकारणभूतप्रल्ययनिवेलय- 

स्तनिर्वतेकश्वेतीति । भिनसन्ततिपतितचित्तजन्वयोर्बणंयोर्वाचकत्वादररानात् 

मिथः कायकारणताङ्गमियवध्रता; अतो रस इव्यत्र रेफस्य सकारजनक- 

चिन्रक्षणपूचमावितत्कारणमूतचित्तक्षणजन्यसंस्कारहे तुताङ्गम् ; सकारस्य पुना 

रेफकारणमूतचित्तक्षणानन्तरभावितत्कायमूतचित्तजनितसंस्कारहेठ॒ताङ्गम् ; सर 

इत्यत्र विपरीतम् ; कार्थकारणभूतेन प्रत्ययेन चित्तेन निवैत्यै: संस्कारः तथा 

तननिरवर्तकः कार्थकारणभूतप्रत्ययनिवेतक इत्येवं संस्कारभेदात् ; प्र्ययेन हि 

यथ्यजन्यते तत्न तत्र तस्य संस्कारो व्यापार इति वेदितव्यम् । अथवा 

कार्यकारणभूतप्रव्ययनिर्षतयस्तनि्वतकश्वेति वणानां भिन्न एव स्वमाव इति 

यथाविन्यासमेवान्वयः । कर्तृभूतेन कार्यकारणमूतेन प्रत्ययेन चित्तेन निरव 

वर्णस्वभावः, तथा श्रोतृ भूतस्य कायकारणभूतस्य प्रत्ययस्य यद्वणैविषयं 

बृतिज्ञानं तस्य निर््षकश्वेति भिन्न एव॒ बणोनां स्वभावः । अनेन 

हेतुत्वमेव वर्णानां विषयत्वमिति दरितम् । यथाहुः-- 

८भभिन्नकाटं कथं ब्राह्यमिति चडूग्राह्यतां विदु; । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम् ॥ ? इति । 

कथं पुनः कार्यकारणमूतग्रत्ययजन्यत्वेन = वणनां स्वभावभेदः, 

१, @0711५\€व मेद. मूलम्, 

(--30 
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तददितम्--कतंचित्तसंस्कारभेदादिति । पूववब्यास्या । अथवा संस्कारराब्देन 

कारणममिधीयते ; कतरचित्तानां वणैकारणानां भेदादिति । एवं च ग्यास्याय- 

मने तद्धेतूनां चेतसां तद्वाहिणां चेद्युभयोरपि साधारणोऽयं म्रन्थः | 

कार्यकारणभूतप्रतययनिभव्यस्तनिरवर्तकश्व्यत्राभरयुक्तसेस्कारमेदस्यैव दितुवत्तमव 

इति तस्थेवोपन्यासः । तनित्रतंकश्वेदिति पठि (शास्त्राणि चेखरमाणं स्युः" 

इतिवदर्पराये चेदिति पदं द्रष्टव्यम् । वक्ता का्कारणमभूतग्रत्ययनिषैत्यः 

क्षणिकः कथे तन्निव॑तैक; वणोनामुपादकः; £ नाभिव्यज्ञक इति चेदित्यथः । 

प्रतिपदं वणौनां भिन्न एव॒ स्वमाव इति । पदे पदे वर्णानां 

विठक्षणानां तेषामेव च सारूप्येण प्रतीयमानानां मिनन एव विरक्षण एवस, 

कतैचित्तसंस्कारभेदात् कलभूतस्य चित्तस्य यः संस्कारः व्यापारः तस्य 

भेदात् । 

“*तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रूपजा मताः" इति न्यायादिति । 

ननु कथं कायैकारणभूतो वर्णानां रचयिता ? आसा हि सः; स च 

नित्य एवेत्यत आह--कतैचित्तसंस्वारभेदादिति । कर्तुशचितस्य संस्कारस्य च 

भेदात्. । मेदश्च कतृत्वाचित्ततवात् संस्कारवाच | तथा हि--पत् 

कस्याश्चित् क्रियायां कठं तत् क्षणिकम् , स्थिरे कतृतायोगात् ; क्वं 

द्यधक्रियाकारिता; सा च क्रमयौगपवाम्यां व्यप्ता; न चाक्षणिके तयोः 

सम्भवः; स्थायी हि पदार्थो न तावदुगपदरथक्रियाः सर्वाः कर्तुमर्हति | तथा 

सति द्वितीये क्षणे कव्यमावादर्थक्रिकारिवविरदादतष्ठक्षणापत्तेः क्षणिकत्वमेव 

स्यात् । अथक्रियाकरितेत हि सत्ता, नान्या काचित् ;न हि स मावः 
८ (~ 

सत्तं छ्मते, यो न काञ्चिदथेक्रियामारमत इति खितिः । नापि क्रमः 
। > 

जकः (1 

१, तथा. षठ, २, कृत्याभावात्, ख, 
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तस्यापि-- 

अन्यस्य खलु वाङ्माव्राद्दतोऽप्रतिभासनम् । 

वाक्ये पदे वा मयोदा न विद्यः केन कल्पिता ॥ २८ ॥ 

ज 

शरमवति ; स हि भावः सर्वथक्रियासमथः किमिति काच्चिदेवारभते 

नान्याम् , समस्य क्षेपायोगात् ? तस्मानाक्षणिकस्य सत्ताथक्रियाकारिता- 

परपयीयं कतरतवे संभवतीति सिद्धम् । चित्तमेव चात्मा । न च ज्ञानष्ुखादीनां 

गुणव्वद्रणस्य च गुणिनमन्तरेणासम्भवात् ततोऽन्य एव॒ तेषामाश्रयोऽस्ति, 

स॒ एव॒ चामिति वाच्यम् ; न द्याश्रयमन्तरेण ज्ञानमात्रमनुपपननम् | 

स्वतन्त्रमेव हि ज्ञानं किः नेष्यते £ सुखादयो हि ज्ञानविरोषा एव 

स्वतन्तराश्च, अन्यस्याश्रयस्यानुपटन्धेः । ज्ञानमेव“च ज्ञातृ , नान्यो ज्ञातास्ति । 

तच क्षणिकमेव राब्दादिस्थैयवादिनामपि । न॒ हि ततक्षणमप्यास्ते"' 

इतयुक्तत्वात् । सेस्कार्वाच् क्षणिकत्वम् । संस्कार ईति कृतकानां भवानां 

संज्ञा । कृतकानां च भावानामवरयंभवी विनाशः, तेनापि क्षणिकत्वम् । 

तथा हि- यदेषां ध्रुवभावि तत्र तेषां हैवन्तरपिक्षा नास्ति ; धुवभावी 

च कृतकानां विनारा इति विरुद्धभ्या्ठोपन्धिरिति । कतैतवाचचित्ततवात् 

सस्कारत्वाच्च तद्धेतूनां चेतसां तदृम्राहिणां च वणानां च क्षणिकत्वमिति 

सिद्धम् । एषा च ब्यार्थवादिसौत्रान्तिकादिमतेन व्याख्या । अतोऽथै- 

भेदसिद्धिरिति । यत एव॑ वणोनां भिन्नः स्वभावः › अतः कारणात् 

प्रतिपदं वर्णभ्योऽथसिद्विरूपपना । इतिशब्दः प्रकाराथः । पूर्वेण 

ध्योऽप्याहः इत्यनेन सम्बन्धनीयः । 

तस्यापीति । ए च तच्छब्दस्तेनैव यच्छन्देनानु्न्धनीयः । 

अष्टा्विरा; छेकः अन्यस्येति । अस्या्थैः--तस्वापि वादिनः केन 
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दितो हि भिन्नवणांसम्भवी प्रतिभास एकात्म अभिन्नवणासम्भवी 

च नानात्मा प्रतिभासः । वाच्रात्रहेतुकस्तु प्रतिभासामावो निर्भर्यादया 

~~ ~~~ ----~---------- ~~~ „~~~ =-= ~~~ 

मयादा कल्पिता वादिने विरिनष्टि--वाक्ये पदे वा वर्णेभ्योन्यस्य 

स्फोटात्मनोऽप्रतिमासनं वाच्ात्राद्रदत इति । न विक्र इति वाक्यान्तरम् । 

खटुराब्देनान्यस्य प्रमाणप्रसिद्धिं ददायति ; मात्रब्देनाप्रतिभासनस्य 

प्रमाणवत्तां ब्यावतैयति । अन्यस्य खलु वाच्यात्रादप्रतिभासनमिलेतदेव 

व्यतिरेकग्रिद्धिदर्शनेन व्याच््--दरदितो दि....प्रसङ्गादिति । मिन- 

वणौसम्भवी प्रतिभास एकन्मिति । भिन्नेषु वर्णेषु विरक्नणेष्ेव गकारादिवर्णेष्व- 

सम्भवी प्रतिभासत एकात्मा एकरूपः शौरितयिकं पदम्” इति । अभिन्नव्णी- 

सेभवी च नानात्मा प्रतिभास इति । नदीदीन इत्यादिषु व्णीभेदेऽपि 

4 दनानात्वावभासः । नदीत्यन्यत्पद् दीनेत्यन्यत्पदम् ; नदीयेतत् सवन्तीबोधकं 

दीनेव्येतत्विनामन्तितमन्यत् पदमिति नानात्मावभासोऽभिनेषु वर्णेष्वसम्भवी | 

ददित इत्यनुषङ्गः । यथोपसंहतम्--तदेवमभिनेषु भिन्नेषु च वर्णात्मघु 

यननैकं च प्रतिभासते तत्प्रयक्षं पदम् इति । एवमभिप्रायं दशयित्वा 

शोकं नव्याचष्टे--वाञ्मात्रहेतुकस्तु प्रतिभाक्ताभावो निर्मर्यादया न 

किञ्चिजिराकर्व क्षमत इति । वाञ्बत्रहेतुकः ““अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः 

करोति हि" इति न्यायनच्छन्दमात्रहेतुकः--अङ्कल्यग्रे हस्तियूथरातमास्ते- 

इतिवत् ; न तु पारमाथिकः अन्यस्य प्रतिमापसाभाव इति | न 

किश्िनिराकतु क्षमत इति । न वस्तु तुषमपि पराकर्वु॑ पारयति । कुतः ? 

निरम्यादैया, भ्यवस्थामवात् अतिप्रसङ्गादि्यथेः । अनेन च मर्यादा केन 

कल्पितेाक्षेपे िराब्द इति रितम् । कचित्पाठः निर्र्यादतया निराकर्तुं 

१, निराकर्म्, ख, २. निर्म्॑यादतया, क. 
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न किञिन्निरकतु क्षमते । अन्यरूपानुवेधेन चाप्रतिमासनमयुक्तम् , 
प्रभारूपा्युस्यूतनीरावप्रतिभासनप्रसङ्भादिति ॥ 

क्षमत इति । मयादां विहाय निराकर्तुं क्षमत इव्यर्थः । ननु न 

वा्ात्रहेतुकः प्रतिभासाभावः; उक्तं हि--“वणीत्रयपरित्यागे बुद्धिनीन्यत्र 

जायते"? इति ; अत आह--अन्यरूपानुवेपेन चाप्रतिभासनमयुक्तमिति । अन्य- 

रूपस्य वणैरूपस्यानुवेघेन च कारणेन अन्यस्य स्फोटात्मने। यदप्रतिभासन- 

मुच्यते, तनन युक्तमङ्गीकतैमिल्यथः । कचित्तु अन्यरूपा ु तरेपरेऽप्यप्रतिभासनमिति 

पाठः । अन्यरूपानुवेधे सत्यपि नान्यस्यप्रतिभासनं युञ्यत इति । कारणमाह 

--प्रभारूपाचनुस्यूतनीरखधप्रतिभासन प्रसङ्गादिति । एतच (अन्यानुविद्धबोषेऽपिः 

इत्यत्र सर्म॑चा्षुषर प्रभानुविद्धबोध्यम् , न ततोऽन्यविषयतामुञ्जति' इति 

ग्रन्थनिरीक्षया व्याख्येयम् । आदिराब्दाभ्यां तत्रोक्तजातिव्यक्त्यदेः परामर्श इति ॥ 

इति स्कोटसिद्धिव्याख्यायाम् 

अष्टाविंराः शोकः 

१. नीखाद्यभाव, ख. २. ^१५९व् बुद्धि. क. 
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नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फाटवादिनाम् | 

एकत्वेऽपि त्वभिन्नस्य कमर दररिीता मतिः ॥ २९॥ 

अनेकावयवात्मकदोषाभिधान तावन्नमोरोमन्थनप्रायम्, अनभ्युप- 

गमात् । एकत्वेऽपि तु क्रमशो गतिरलपास्येयोपाख्येयाकारभ्रत्ययभेदेन 

एवं पूर्वोक्तं स्वपक्षसाधनं स्मारयित्वा सम्प्रति परोक्तदृषणपारेहारमारभते 

--ननेकावयवम् ....गतिः । अस्याथः एकोनत्रिंशः शकः नानेकावयव- 

मिति । पूर्वाच्च तावद्याचष्टे--अनेकावयवात्मकदोषामिधानं तावन्नभो- 
रोमन्थनप्रायमिति । अनेकावयवात्मकस्य पदस्य वाक्यस्य वा स्फोटात्नो 

दोषाणां यदभिधानं तावत् कृतम् , तत्र पूवकल्पे--अवयवानामित्यादिना, 

तत्त॒ नभेरोमन्थनग्रायम् उपोषरितगवा भक्षितद्रन्यामव्रेऽपि यदाकारस्य 

प्रतिच्णं तत्सद्दामिव्यथेः । किं तत्सादर्यमत आह--अनभ्युपगमादिति । 

यथा किङ नमोरोमन्थनमनथकम् , तथास्माभिरनम्युपगतस्य सावयवस्य 

वाक्यस्य यदोषाभिधानं तदप्यनथकम्, तनास्माकं निग्रहामावादिति । 

उत्तरार्ध व्याचष्टे--एकव्वेऽपि तु क्रमशो गतिः अनुपाख्येयोपा- 
ख्येयाकारप्रत्ययभेदेन पुरस्तात् प्रप्ितेति । एकवेऽपि त्भिन्नस्य 
निमीगस्य क्रमशो गतिरवगतिः मतिग्रमितिपर्याया । क्रमश इत्येतदेव 

व्याख्यायते, अनुपाख्येयोपाख्येयाकारम्रत्ययमेदेन अनुपाख्येयाकाराः प्रया; 

प्रथममुत्द्यन्ते, पश्चात्त॒ तजनितसंस्कारनिचथसदहकृतान्तिमध्वनिजन्य उपाल्येयः 

प्रत्यय उदेति--इतीदृशस्य भेदस्य 'वि्यमानघ्वाप्पुरंस्तात् श्रव्येकमनुपाख्येय- 

ब्खानतद्धावनाक्रमात्, इव्यादौ प्रपन्चितेति । यन्चोक्तम् -(अभागत्रे च 

सकलश्राविणो न स्याद्वक्ये ' प्रतिपत्तिः इत्यादि, तदपि परिदिरनाह-- 

१, मतिः. मूलम् . २३. वाक्यप्रतिपत्तिः, क, 

२. ध्व. पुरस्तात्, मूलम्, | 
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पुरस्तात् प्रपञ्चिता । व्यज्ञकसाद्दया्तु शब्दान्तरप्रहणाभिमानः ; 
नाश्रवणे स्यात् सकटश्रवणं वेति ॥ 

व्यञ्जकसादच्स्यात्त॒ रब्दान्तरग्रहणाभिमान इति । रन्दो हि स्फोटः 

ततोऽन्यानि राब्दान्तराणि वणादीमि व्यञ्चकध्वनिसाद्रर्यात्त॒ तानि गृह्यन्त 

इति सन्दभावनापरपयायाव्रिवावदयादभिमानोऽस्त्येव प्रतिपत्तणामिति । ततः 

किमिव्याह-- तेन नाश्रवणं स्यात् सकठश्रवणे वेति । यत एवेभावाव- 
ग्रहोऽस्त्येव श्रान्त्या, तेन कारणेन परमाथामागपक्षऽपरि मागो ब्रहणमुपप्त 

एव, न पुनरश्रवणं वा सकर्श्रवणे वापद्यतेति ॥ 

इति स्फाटसिद्धिन्यास्यायाम् 

एकोनत्रिराः ॐर्कः 

(6 २. (@प्ण॥1८६व. इति, मूख्म्, ख 
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उत्पत्तिवादिनो वणः कामं सन्तु प्रभेदिनः । 

न त्वसाधारणस्तेषां मेदोऽथेज्ञानकारणम् ॥ ३० ॥ 

भेदेऽपि हि प्रव्युयत्ति वणानां न ॒तेनासाधारणेन सूपेणार्थस्यं 

ज्ञापकाः, तस्य पूरवमदर्सनात् ; सामान्यांसमनैव तु ; तचाविशिष्ट सर्वत्र । 

न॒चासाधारणोऽन्यः कथिदभेदोऽस्ति, येन अतीयेरन् प्रयायकाः; 
"= ~~~ 

उत्पत्तिवादिन इति तरशः शोकः । भेदेऽपि .......इ्युक्तमिति । 

अस्याथः-- यच्च पूव॑मुक्तम्-- न च पदवाक्यन्तरेषु तदविरषेऽपि 

तदभावादस्षम्भवः इव्यादि; तस्य परिहारोऽनेन प्रस्तूयते । पृवार्थेन परस्य 

विवक्षितं हेतुमभ्यनुज्ञायोत्तरर्घेन तेन साध्यासिद्धिरुच्यत इति व्याचष्ट - 

देऽपि हि प्रद्युसत्ति वणानामिति । यदपि प्रदयुच्चारणमुत्पत्तिभाजो विलक्षणा 

वर्णाः तथापील्थंः । अनेन च पूवौर्धो व्याख्यात; । न तेनासाधारणेन 

ख्पेणाथस्य ज्ञापका इति । तेनेति । स्वभावसिद्धेनेयर्थ; । ज्ञापका 

इयत्राथाद्रणो इति सिध्यति । क्चित्त॒ न तेऽसाधारणकरूपेणेति पाटः । 

ते वणो इत्यथः । कुत इष्यत्राह -- तस्य पृन॑मदशनादिति । तस्यासाधारणस्य 

रूपस्य वर्णेत्पत्तिक्षणतः पृवेमदशथनादिति । पूरवविदितं हि पदमस्य 

वाचकम्, सम्बन्धग्रहणसपिक्षत्वात् ; न च क्षणिकानां वर्णानां परतयुचारण- 

मन्यत्रादसाघारणदूपस्य पूरवदशेन संभवति $ अतश्वागृहीतसम्बन्धलवान्न 

तेन खूपेण तेषां वाचकतेस्यथः । केन तदीत्याह-- सामान्यात्मनेव विति । 

तेऽथंस्य ज्ञापका इययनुषङ्गः । तृतः किमिल्याह-- तञ्चाविरिष्टं सर्वत्रेति । 

तच्च॒ सामान्यं स्वेधृ्वारणेषएु ये जायन्ते व्णस्तेषु सर्वैष्वत्रिशिष्टमिति 

पदमेदादथमेदामावध्रसङ्ग इव्यभिप्रायः । समान्ये च वर्णत्वं शब्दत्वं वा 

१. 0६५ अर्थस्य, मूलम्. ३. कश्िद्धेदः, मूलम् ,. 
, २. सामान्येनेव, मूलम् . ४, 01४6 प्रतीयेरन्, मूढम्, 
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विवाक्षेतम् । नु न राब्दत्ववणैलवाम्यां तेषां वाचकता ; न च प्रव्येकस्वलक्षण- 

वतिनां ख्पेण । कि तर्हिं £! गकारौकारविसर्जनीयानामस्ताधारणेनामेदेन ; 

एवे सवैत्र गोराब्दे गोराब्दल्वेन घटशब्दे घट शब्दव्वेनेव्येवमादि; अत 

आह-न चासाघारणोऽन्यः कश्चिदभेदोऽस्ति येन प्रतीयेरन् प्रत्यायका 

इति । न चैकपदतां प्रा्तिष् वर्णेष्वेव असाधारणः शब्दत्ववणैत्वाभ्यामन्यः 

कश्चिद्रोराब्दावयवी गोडाब्दत्वं बा तत्र तत्र तत्पदावयवी तत्पदत्वं वाभेदः 

सामान्यात्मास्ति, येन ख्पेण वणौ अथस्य प्रस्यायकाः प्रतीयेरन् ; येनात्मना 

सम्बन्धग्रहणं स्यादित्यथ; । क्चिद्धेद इति पाठः । भेदो विशेषः, 

राब्दावान्तरसामान्यमिति यावत् । न हि नैयायिक।दिवद्भवन्तोऽवयविनं 

सामान्यं वानुमन्यन्त इति भावः | न च नित्यवर्णवादिमतेऽप्यस्ति । यथाइः--- 

““विच्छिनयज्ञन्यङ्ग्येश्च निदे; सगतैस्तथा । 

व्यतिरिक्तपदारम्भो वर्णीनात्रोपप्यते ॥ 

अनारग्धे च मोरब्दे गोराब्दप्वं कथ भवेत् ।› इति । 

यद्यपि वस्तुरूपं सामान्यमस्मन्मते नास्ति, तथाप्यन्यापोहस्य विद्यमानत्वात् 

अगोराब्दन्याब्रच्यातमना गोशब्दस्य राक्तिम्रहणसम्भवः } अत आह-न 

चासाधारणोऽन्यः कश्चिदमेदोऽस्तीति । न च गकारौकारविसजनीयासाधारणो 

वस्तुरूपत्वगोचरादन्यः कशिदगोरब्दव्यादृत्यात्मा राब्दत्वावान्तरविरोषोऽस्ति, 

अपोहसामान्यस्य प्रतिक्षेपात् । यथाटः-- 

‹“अगोनिन्रत्ति; सामान्यं वाच्यं यैः" परिकल्पितम् । 

गोत्ववस्त्वेव तेरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम् ॥'* इत्यादि । 

किंञ्च, न चासाधारणोऽन्यन्यावृस्यात्मापि कश्चिदभेदः सामान्यविरोषो वा 

वर्ेभ्योंऽन्यस्तत्समवायी मवन्मतेऽस्ति, येनात्मना "सम्बन्धग्रहः स्यात् । 
-31 
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परस्परसमवधाने तु स्यात् सामान्यरूपीश्रितानां ` विशेषकम् ; 

स्वङक्षणस्य किश्चिद्धमौन्वयाभावात् अनुगतरूपप्रतिषेधे भेदानुगमेऽपि 

प्रतिषेध्यः । कथं हि व्यावृत्तस्वभावानां व्यद्रृत्तिरप्यनुगता भवेत् ? यथाहुः-- 

धय॒एवान्यव्याद्रृत्तः सेवान्यभ्यावरृत्तिः'? इति । तेनामीषां वर्णस्रलज्षणानां 

वव्यतिरिक्तो नास्ताधारणेऽभदोऽस्ति , येन क्षिता प्रतीयेस्नथस्य प्रत्यायका 

इति सामान्याध्रितत्वमेषामास्येयमिति भवः । यदि त्च्यते सामान्य 

मप्येषिष्यामः! इति, तत्राह --परस्परसमवधानं तु स्यात् समान्यद्पाश्चितानां 

विशेषकमिति । यवप्यन्यग्यावृ्तिख्पं वा वस्तुरूपं वा सामान्यमाश्रीयते, 

तथापि न ताबतोपरन्तन्यम् ; किं तु परस्परसमवधानमपि वणानां 

सामान्यस्येणाश्रितानां विरेषकमङ्गीकर्त्यं स्यादिघ्य्थः । तदप्यद्घौकरियत। मिति 

चेदत आह-- तच्च क्रमवदुपरप्धित्वादयुक्तमिति । क्रमवत्युपटन्धिर्येषां वर्णानां 

तेषां भावः क्रमवदुपरुन्धित्वम् । परस्परसमवधानं तच्छन्देनोच्यते । न 

हीश्रोऽपि वणोन् युगपदुचारयितं समथः; क्रमेचास्तानां च निरन्वय- 

निरुद्धानां न युगपदेकसामान्याश्रयत्व सेभवति ; न च गोख्ब्दावयवी 

भवद्धिरिष्यत ईति । कचित्पाठः परस्परसमवधानं न स्यादिति । यदुक्तम् 

(तस्मात् क्रमभाविन एव ॒विकल्पविषया यथासङ्केतं प्रव्ययहेतवः' इति । 
(~ (~ 

तत्राह--परस्परसमवधानं न स्यादिति । विकल्पविषयत्वेन सामान्यरूपाश्रितानां 

वणानां परस्परसमवधानं परस्परसाहिल्यं वाचकत्वविरोषकं न स्यादपि, 

सामान्यरूपेणैव विरेषितानां वाचकतसिद्धेः । कि वित्याह-- तच्च 

करमवदुपरुन्धितवादयुक्तमिति । परस्परसमवधानवदेव । तच्च तदपि सामान्यं 

सामान्येनाश्रयणं वा क्रमवदुपकन्धित्वात् क्रमेणेवोत्प्य विनष्टत्ादयुक्तम् । 

न हि भिन्नानामिकरूपाश्रयणं त्वत्पक्षे संमवति । न चागोशब्दव्याृततिरपि 

१, -सूपपरिग्रद्ीतानाम् , मूलम् , 
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करमवदुपलन्धित्वादयुक्तम् । एकोपरब्धौ तु साहियेन यथाकथबि- 
दपि प्रयुक्तम्यः पुरस्तात् प्रययप्रसङ्ग इत्युक्तम्, अविशेषात् ॥ 

निरन्वयविनष्टेषु गकारौकारविसजेनीयेषु व्यासञ्य वतते ; प्रसेकवर्तिनी 

तद्वदेव विनष्टा कथमेककार्यजननायाङे मवतीति । एवं पाट्द्येऽपि 

क्रमवदुपरन्धित्वदेकसामान्याश्रयत्वं वणानामयुक्तमिव्युक्तम् । यदि पुनर्वस्तु 

सदेव सामान्यमाश्रीयते, तदेष दोषः स्यात् ; इह॒ तु निस्तच्मटीकमेव 

सामान्यमङ्गीकरियते ; अत एव॒ विकल्पविषया इत्युक्तम् । अतः क्रमेण 

कल्पनापोटप्रवक्षविषर्याकरता वणस्वरुक्षणा विकल्पज्ञाने निस्तच्वाीकसामान्या- 

श्रयत्वेन प्रतिभासमाना वाचका इत्यत आह --एकोपर्ग्धौ तु साहित्येन 

यथाकथश्चिदपि प्रयुक्तेभ्यः पुरस्तात् प्र्यप्रसङ्ग इव्युक्तमिति । 

यथाकथञ्चिदिति । व्युक्रमेण वक्तमेदेन वा चरमचेतसा पुरस्तात् प्रयुक्तेभ्यो 

वर्णेम्योऽथैप्रययप्रसङ्गः । (चरमचेतप्ि समारूटेभ्यः ' इत्युक्तेः ननिरुद्धनुद्धयो 

नैव इत्यत्र । कारणमाह--अविरोषादिति । यथाकथश्चिदपि पुरःप्रयुक्तेभ्यः 

प्रसङ्गः कुतः £ अविशेषात् । न हि यथाभिमतानुपूर्वीयुक्तोच्चारणसमनन्तरे 

व्युत्रमोचारणसमनन्तरे वा चरमचेतपि वणानां कश्चिदिरोषः, आनुपून्यीः 

प्रत्यस्तमयात् इत्युक्तमिति । विदोषादिति पठे उत्तरत्रान्वयः ॥ 

इति स्फाटिद्धिव्याख्यायां 

तिश: शकः 

१, प्रयुक्तैः पुरस्तात् प्रसङ्गः. मूलम् . 
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आलुपूर्व्य॒विशेषकमिति चेत् । किमिदमासुपर््यं॒नांम !? 

कायैकारणभावश्वेत्कमस्तद्वाहिचेतसाम् । 

तद्दतुरात्मभेदो वा वक्तृमेदेऽपि धीभबेत् ॥ ३१ । 
~----------~~-~ -------------~- ~~~ -------~----- - ---- ~~~ --- -- ~~~ यस 

राङ्कते-- आनुपूर्व्य विरोषकमिति चेदिति । व्युत्रमाचु्चरितेभ्यो 

वर्णेभ्यो वाचकानां वणौनामानुपू्य विरोषकम् । विरोषादानुपूर्व्यमिति 

पठे कमविरोषादिव्यथः । तथैव च क्चित्पाटः । निव्यवणवादिना- 

मन्यदानुपूव्य॑म् , यस्यापम्भवस्त्वयोक्तः; अस्माकं तन्यदेव क्षणिकवादिना- 

मिवयमिप्रायः । परिहरति--किमिदमानुपूर्व्य नामेति । वयोक्तोऽपि 

क्रमो विविच्य कथ्यताम्, सोऽपि च परीक्ष्यताम् । अथवा तवापि 

किं समुत्थापकचेतसां कार्थकारणमावो विवक्षितः कमलेन, आहोस्वत्तद्राहि- 

चेतसामित्य्थः । तत्त॒ प्रथमं तावत्तद्राहिचेतसां पुरस्कारः क्रियते-- 

का्यकारणभावश्वेत् .....---द्रयत इति । एकिः छेकः का्थकारण- 
भावश्वेदिति । अस्यथः--तद्धेतूनां चेतसां तद्राहिणां च कार्थकारण- 

तेपयक्तम् ; तत्र किमुभयेषां कार्यकारणता समुचित्यक्रमः, उत विकल्पेन ? 

विकल्पेऽपि तदराहिचेतसां कायकारणभावः, तद्धतुबात्ममेदः, तदराहिचेतसां 

हेतुरातमनः स्वस्य वणौत्मनो मेदः ? क्रमश्वेदमिमतः, तर्हिं वक्तमेदेऽपि 

भिनवक्तृप्रयुक्तेम्यो वर्णैभ्योऽथैप्रययः प्रस्येतेति । कार्यकारणभावो वा 

वणेभेदो वेति मतभेदेन क्रमविकल्पो दितः, उमयथापि पूरवगरन्थास्रतीतेः । 
तथा हि--“का पुनरियमानुपूौ नाम ® इत्यस्य प्रश्नस्य "कारणता" इत्यन्ते 

नोत्तरे दत्ते कथमनया, वर्णमेदः , तदरितम् तथा च' इत्यादिना । अथवा 
धका पुनरियमानुपू्वी नाम १? इद्यस्य “मिन एव स्वभावः” इलयन्तेनोत्तर 
(अभ 

१, 71260 नाम. मूलम् , 
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मर्दति हि कदाचिदन्योचारितपूषैवणैददीनसमनन्तसत्ययसदकारी 

प्रयोक्तरन्तयुक्तो वणः तज्ज्ञानदेतुः ; न हि भिक्नैवक्तूभिरन्यवधानम् ; 

दीयते । तदा चायमथंः- तद्धेतूनां चेतसां मिथः कार्यकारणता, तथा 

तद्राहिणां च मिथः कायैकारणता तावदस्ति क्षणिकविज्ञानसन्तानात्मवादिनाम् । 

ततः किमित्याह-तथा च मिथः का्यैकारणमभूतकतृप्रययनिर्वर््यौ 

व्णस्तनिर्वतंकश्चेत् मिथः कार्यकारणभूतस्वविषयश्रोतृप्रत्ययनिर्व्तकश्चतप्रतिपदं 

वणोनां मिनन एव स्वभावः । स्वभावभेदे कारणमाह--कतेचित्तसंस्कारभेदात् 

वणेकर्तेणां वक्तृप्र्यानां मिथो मेदात् श्रोतृचित्तानां च वणेनिषर््वानां मिथो 

भेदात् वणैचित्तजन्यानां च संस्काराणां भेदात् भिनविकल्पप्रसूतिकारणलत्वाचच 

संस्कारभेदः ; तथा च भन एव स्वभावानुपूीयुक्त भवतीति । 

चतुथपादं व्याचष्टे--मवति हि कदाचिदिति । अन्योचारितिपूर्ववणं- 

ददीनसमनन्तरप्रत्ययसहकारीति । यदा खलु बहुमिस्तिरोहितव्यवहितैर्वक्तमिः 

केनापि कारणेन वणौ एकपदगता एकेकरा उच्चार्न्ते, तदा 

प्रथममेकेनोचारितस्य पूर्ववर्णस्य यदशनं तदेव समनन्तरप्रययः सहकारी 

यस्येति बह्व्रीहिः । अनेन तद्राहिचेतसां मिथः का्कारणभावो दरदितः । 

प्रयोक्नन्तरप्रयुक्तो वर्णं इति ! द्वितीय इति सिष्यति । तज्ज्ञानहेतुरिति । 

तस्येव वर्णस्य ज्ञने हेतः । स्खूपज्ञानहेतुरिति वा पाठः । अनेन 

तननिर्वतकश्वेदित्यत्रोक्तं॒तद्वतुरित्यत्रोक्तं च हेतुत्वं दरितम् ; तेन च 

विलक्षणकार्यजनकत्वाद्रणौत्मापि भिन्न इति दरितं वेदितव्यम् । ननु 

वक्तृमेदे दैवात् कश्चिदपचारो भवलेव, नैकवक्तृप्रयुक्तवद्रावः ; अत 

आह-न हि भिननर्बक्तृमिरस्यवधानमिति .। न्यवधानराषहिलेन अक्षराणां 

१. भवति खद, मूलम् . २. अभिधानन्यंवधानम् . मूलम् . 
' २. स्वरूपहान- क. 
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उच्वारितिषु वर्णेषु क्रमभेदेन निरन्तर्रवणेन कश्चन विषः । ततश्वानु- 
पूरवीविदोषस्य विद्यमानत्वात् तदा स्यादथीवबोधः, न च दृश्यते ॥ 

न ~ न~ ~~~ [0 

नैरन्त्येणेयथ; कचित्पाठः अभिधानग्यवधानमिति । अमिधानमु्वारणम् । 

अमिधानस्थोच्चारणस्य व्यवधानमदरोनं यत्रेति व्यधिकरणबहब्रीहिः । 

्रियाविरोषणे चैतत् । अन्यथा वा पाटः अपिधाननव्यवधान- 

समुच्चारितेष्िति । तदा (तिरोहितन्यवहितग्रयुक्तो वक्तुरेकताः इतिव्या्या । 

अपिधानं तिरोधानम् । तिरोधानम्यवधानाभ्यामुच्चारितेषिति । उच्चारितिषु 

वर्णेष्विति । एकपदत्वेनामिमतेषु । क्रमभेदेन निरन्तरश्रवणेन कश्चन 

विरोष इति । न हि क्रमभेदेन कश्चन विदोषः, तस्यैव क्रममेदस्य 

बहुमिरप्ज्गीकरणात् । नापि निरन्तरश्रवणेन विषः, तस्यैव नेरन्तर्थस्य 

प्रकारानात् । क्चित्पाठः क्षणमेदो न निरन्तरं न कश्चन विष 

इति । न हि क्षणमेद् इत्यन्वयः । न निरन्तरत्वमिति । अत्रापि न 

हीति सम्बध्यते । न हि निरन्तरत्वं च नास्ति, वि वस्येवेलर्थः । 

अन्योऽपि वक्तुरेकत्वान्न कश्चन विरोषोऽस्तीति । ततश्वाुपूरवौ विषस्य 

विद्यमानल्वात्तदा स्यादथावबोध इति । यत एवैकवक्तृप्रयोगादीदरो भिनवक्त्- 

प्रयोगे न कशचिद्धिरोषोऽस्ति तत इत्यथः । आनुपू्वीविशेषस्येति । 

तद्राहिचेतसां कायकारणमावस्य व्णस्वभावस्य वा विधमानत्वात् तदा 

तिरोधानन्यवधानयोवैक्त॒मेदे सति स्यात्तादरोम्यो वर्णेभ्योऽर्थावबोध इति । 

ततः किमि्याह--न च द्यत इति । अर्थावबोध इति सिध्यति । अनेन च 

श्लोकस्य रेषो दरतः । चशब्दो वाक्यार्थसमुच्चये । न विति वा पाटः ॥ 

इति स्फाटसिद्धिव्याल्यायाम् 

एकर््रिंशः शोकः 
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न हेतुफलभावोऽङ्गं समुत्थापकचेतसाम् । 
अथबुद्धेरनाधित्य सङ्कतज्ञानकाल्योः ॥ ३२ ॥ 

अथापि स्यात् समुत्थापकचित्तकार्यकारर्णता तद्धेतुवौ सखभावभेद 

आनुूर्वीविशेषः; तज्निबन्धनोऽयं सरोरसोराजजरादिषु कार्यभेदः । 

दरत्रिराः शकः न हेतुफट्भाव इति । प्रथमं तावच्छरो व्यावत्यी- 

माशङ्कामाह--अथापि.......-कार्यमेदः । ययपि तद्राहि चेतसां वक्तृभेदेऽपि 

कथन्चित्कायेकारणता तत्र॒ च व्यभिचारः संभवति , तथापि न 

दोषः । यतः भ्रोतृचेतसां कायकारणभावो नार्थप्रययोऽङ्ग कि तु 

समुत्थापकचित्तकार्यकारणता समुप्थापकचित्तानां या परस्परं कायकारणता, 

तद्धेतुवौ समुत्थापकचित्तानि दहेतुर्स्येतिं भटुव्रीहिः स्वभावभेदः वणौनां 

स्वरूपभेदः आयुपूर्वीविरोष इष्यते । इदमाकूतम्--अङ्गं हि वक्तचेतसां 

कार्यकारणभाव इष्यते; स च वक्तमेदे नास्ति ; समुत्थापकचेतसो हि 

सन्तानान्तरगतस्य तद्रतं पूर्वं॑चेतः समनन्तरप्र्ययः, दितीयवणेत्थापकस्य 

चेतस आख्यान्तरगतस्य ततरल पूवं चेतः समनन्तरप्रवल्ययः, नाख्यान्तर- 

गतम्, [ये] (अतो) वक्तृभेदे कायंकारणमूतपमुत्यापकचित्तजन्यत्वाभावान 

वरणैभ्योऽरप्रत्ययः संभवति, अङ्गवैकल्यादिति । ततः किमिल्याह--तननिबन्ध - 

नोऽयं॑सरोरसोराजजरादिषु कायमेद् इति । एवमादिषु पदेषु तत्तादरानुपूर्वी- 

विदोषकारणकः कार्यस्य वर्णकार्यस्यार्थावबोधस्य मेदः । यो हि 

सर॒इव्यत्र समुत्थापकचित्तकायैकारणमावस्ततोऽन्यो रस इघ्यत्न, चेतसां 

भेदात् तद्भतस्य कार्यकारणमावस्यापि मेदः } वषर्णस्वमावमेदोऽपि का्थ- 

कारणभूतसमचित्तजनितोऽयप्रत्ययनिमित्तम् न चित्तमात्रजनित : । अतो 

१, कारणत्वम्, क, २, उरित्मादिषु, मूङम् , 
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तदसत् ; नखलु समुत्थापकचित्तकार्यकारणता तक्तो वा 
स्वभावमेदोऽथैप्रत्ययाङ्गम् ; ज्ञापकत्वे हि स्वविज्ञानमपेक्षेत । दश्यते च 
तिरोहितव्यवहितप्रयुक्ताच्छन्दादंथ्ञानम् । न च तत्र समुत्थापक- 

न वक्तृभेद् प्रसङ्गः । नच समानवर्णेषु पदेष्वरथप्र्ययसङ्कर इव्यर्षः । 
पर्टिरति-- तदसत् । अत्र॒ कारणवेन छक व्यच न खलु 

समुत्थापकाचित्तकार्यकारणता तक्छृतो वा स्वभावमेदोऽ्थप्रत्ययाङ्गमिति । 
अनेन च समुत्थपकचेतसां यौ हतुफटमावः, स॒ नार्थवुद्धरङ्गमिघन्वयो 

दितः । उपलक्षणं च हेठफलनावन्रहणम्, तक्ृतस्य खमावमेदस्यापि 

इति च दासतम् । अनाश्रत्यति ल्यबन्तं पदम् ; देतुफर्भवो हि 

सङ्केतकाटे ज्ञानकाटठे च॥श्रत्यवाधबुदधरङ्नं मवति । यसिन् काटे सङ्केतो 
ज्ञानं वा्रेतं भवाति, तस्मिनेव तद्विषयतया संभ्निष्यवमवस्थायैवाङ्घं भवति 

नेतरथत्यधः । अश्वा सङ्कतज्ञानकाल्योः सङ्केतं वा स्ङ्कतपितारं वा ज्ञानं 

वा ज्ञातारं वानाक्रिव्य न ्ठुफरुम(।ऽङ्गं भवतीति । कश्चिखाह- न 

समानकर्ठकतावदेयमथनीया ^ यदूनरौ नरः श्रुता स्वपपि; प्रमुच्यते |” 

इत्यादिदरनात् । बषचत्तु तृतयान्प पठन्ति । अनाश्रित्या अनाश्रयणेन 
सङ्केतज्ञानकालयोस्तत्करदगिरङ्गषेनानाश्रिततदिलययथः । अतर ज्ञानकटेऽनाश्रयणं 

तावद्याच्े- ज्ञापकते ...देतुख्युक्तम् । ज्ञापकवे हीति । ज्ञापनसामम्रथ- 
ुप्रवेरेन ज्ञापक सतीसथः । दिशब्देन पूर्वोक्तां सूचयति । स्वस्य 

विज्ञाने स्वं स्वीयं वा विज्ञानमपेक्षेत कायकारणता तजन्यो वा स्वभावभेद 

आनुपूरवीति सिष्यति । अपेक्षतां ज्ञपयतु चाथमिति चेत् तत्राह--्यते 
चेति । तिरोहितन्पवहितपरयक्तच्छब्दादधङ्ञानमिति । तिरोहितर््यवहितैश्च 
्रयुक्तच्छब्दादर्थ्ञानं दृरयत एव ; न हि परोक्षपरयुक्तादरथपरत्ययो नेदेष्यव । 
ततः किमित्याह--न च तत्र समुत्थापकचित्तकार्यकारणतां कश्चन 

१, (पण€त शब्दात् , मूलम् , ख, 
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चित्तकारयकारणतां कश्चन निशेतुमति । यैक्तकत्रे च निधिते सा 
निश्चीयेत । न चान्तरेण शब्दज्ञानं तज्निश्वयः । न च तिरोधानव्यव- 

धानयोवत्तरेकते प्रमाणमस्ति ; कठकटश्रतो च न विवेकदेतुरिखयुक्तम् । 

निश्वेतुमहेति । न च तिरोहितव्यवहित प्रयोगे समुत्थापकचित्तानां कार्थकारणतां 

कश्चन निपुणोऽपि निश्वतुरमहति । कुत इव्याह--वक्तरेकतवे च निधिते सा 

निश्वीयेतेति । वक्तुरेकतवे प्रमाणतो निश्चिते सा समु्थापकचित्तकार्यकारणता 

निश्वीयेतेति । भिनवक्तकत्वराङ्कायां च तन्निश्वयासम्भवात् । नु वक्त्रेकत्वं 

निश्चित्य पश्चात् काथकारणतामपि निश्चिनोतु, शब्देन चाथ जानातु ; 

अत आह-न चान्तरेण खन्दज्ञानं तन्निश्चयः । तिरोहितम्यव- 

हितप्रयुक्तौ न ॒राब्दज्ञान विहायन्येन ववतुरेकत्निश्वयः संभवतीति । 

न तावत्तत्र प्रव्यक्षं प्रमाणम् , व्यवधानतिरोधानयास्तताराक्ततात् । शब्दं च 

तत्र तदानी नास्येव । उपमानं तु साष्टरयमाल्तगोचरत्वादनारङ्कनीयमेव । 

अभावस्य तु भावगोचरता दूरापास्ता । अतोऽनुमानं वाथापत्तिवा सेमवेत् । 

तयोश्च लिङ्गानुपपयमानग्रभवत्वात् तद्रवेषणायां न शन्दादन्यत् प्रतीयते । 

शब्दस्य च मिनकर्तकतेऽपि व्यमिचाराद्भिनकतूकत्वेनेवोपपयमानत्वा्च न 

तज्ज्ञानं वक्त्रेकवनिश्चायकमिव्थः । एतच्च नेदानीं प्रतिपादनीयम्, 

प्वमेवेक्तत्वादियह--न च तिरोधानन्यवधानयोवक्तुरेके प्रमाणमस्ति ; 

करुकलश्रुतौ च न विवेकहेतुरियुक्तमिति । कल्कलश्रतौ च नेकानेकक्रिविकदेतुः 

कश्चिदस्तील्यमिप्रायः । कचित्पाठः कञ्कल्श्रुतो चनेकविवेकडेतुरिति । 

कचिच्चराग्दस्याने वारान्दः । तत्र ताम्यां नेलयकृष्यते । अनेकेम्यो वक्तृम्यो 

वाक्यस्य विवेके हितुसि्यर्थः । इ्युक्तमिति । 

%. एकवक्नेकत्वे हि, मूलम् , २, चानेकबिवेक, ख, 

(“-32 
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ज्ञापनाङ्गते च ज्ञापकः सङ्केतकाठे नियोगत आश्रीयेत, 

सङ्केतरहितस्य ज्ञापनाशक्तेः । नच नियोगतस्तदेनामुपाश्रयन्ते 

व्यव॑हिततिरोहितप्रयुक्तशम्दाथसम्बन्ध इत्युक्तमिति । तस्मदेक एव 
"न्न गी 

धनन प्रयः स्यदेकतवे प्रयोक्तुरविभावरिते । 

न च तस्य परिज्ञानमकस्मादवकल्पते ॥› इव्यत्र । 

एवं तावञ्ज्ञानकाठेऽनाश्रितिदचिता; सम्प्रति सङ्केतकाले यानाश्रितिस्तां 

व्याचष्ट--ज्ञापनाङ्गत्व ˆ“ "ˆ "इत्युक्तमिति । ज्ञापनां प्र्यज्गले च ज्ञापकः 
सन् कायैकारणमावः सङ्कतकठे नियोगत आश्रीयेत सङ्केतविप्रयतयेति | 

क्रचित्पाटः ज्ञापकाङ्गत्वे च ज्ञापकसङ्कतकार इति । ज्ञापकस्य शाब्दस्य 

यदङ्गं का्यकारणत्वम् , तर्हिं ज्ञापकस्य रब्दस्यार्थेन सम्बन्धकरणे तदङ्गमपि 

कार्थकाणलं स्वरादिवन्नियोगतो नियमात्तत्राथप्रल्ायकलकोटौ निवेरानीय- 

मापयेतेव्यर्थः । क्चित्पाठः ज्ञापकाङ्गं च सेङ्केतकार इति । तदप्यत्रैव 

योज्यम् । कुत हयाह-सङ्केतरहितस्य ज्ञापनाशक्तेरिति । सङ्केतरहितस्य 

ज्ञापकस्य तदङ्गस्य वारथ्ञापनायामशक्तेरित्यथः । ज्ञापनरन्दस्य वा समासः । 

न॒हि सम्बन्धम्रहणमन्तरण शबन्दसामग्री प्र्ायिका दृष्टेति मावः | 

ततः किमिदयाह--न च नियोगस्तदेनामुपाश्रयन्त इति । न च नियमेन 

सङ्कतसमये एनां कायकारणतां सङ्केतकारिण उपाश्रयन्त इति । कचित्पाठः 

न॒ च नियोगतस्तत्सम्भेदानुपाश्रयन्त इति । तच्छब्देन काथकारणताया 

वक्तुरेकत्वस्य वा परामशः । वणानां संबन्धकरणेन वक्तुरेकतासम्भे- 

दानुपरागानुपाश्रयन्त इति । ननु “गोरियस्य सास्ञादिमानार्थः' इच्युक्ते 

प्र्क्षसिद्धा वक्तुरेकतापि - सङ्कतितेवेलखत उक्तम्-- नियोगत इति । 

तद्वि दृणेति--*भ्यवहिततिरोहितप्रयुक्तराब्दाथसम्बन्ध॒ इति । व्यवक्िततिरोहि- 

१, तिरोदितब्धवहित, मूलम् . २, शब्दार्थं इति सङ्केत, मूलम् , 
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शब्दात्मा अर्थेषु सङ्केतेन नियुज्यते रोके प्रत्ययकाठे चाश्रीयते ; 

अन्यथा वक्तृमेदे दुर्निवारः प्रयः स्यात् । ननु तस्यापि सत्तामात्रेणा- 

्रत्यार्यकत्वादतिप्रसङ्गादग्युतन्नस्यापि अतीन्द्रियत्वात्ततोऽपि नाथेप्रत्यय 

ताभ्यां प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थेन सम्बन्धे कथ्यमान इव्यथः । इत्युक्तमिति । 

(सम्बन्धज्ञानसमये ज्ञायत न नियोगतः! इव्यत्र । उपरिभागव्यास्यामुपसंहरति 

-- तस्मादेक एव शब्दातमारथेषु सङ्केतेन नियुज्यते ठोके प्रत्ययकाले 
चाश्रीयते ; अन्यथा वक्तृमेदे दुर्निवारः प्रत्ययः स्यादिति । यत एवं 
राब्दभेदे ऽनुपपत्तिः, अत एव एको निरवयवः शब्दात्मा स्फोटराब्दा- 

भिजेयोऽथैषु साल्लादिमदादिषु सङ्कतेन नियुज्यते ठोके प्र्ययकाठे 

चाश्रीयते । कुत इत्याह --अन्यथा । „यदि वणोत्मान आश्रीयन्ते 

राब्दतयेलय्थैः । वक्तृमेदे दुर्निवारः प्रययः स्यात् । अथप्र्ययः 

पदप्रव्ययः वाक्यप्रत्ययश्च स्यादिति । पूर्घेक्तं राङ्कते-ननु तस्यापि 

सत्तामत्रेणाप्रयायकत्ादतिप्रसङ्गात् अव्युखन्नस्याप्यतीन्द्रियतात्ततोऽपि 

ना्प्रत्यय इत्युक्तमिति । तस्यापि स्फोटस्यापीलयथः । यथा वर्णवादिनं प्र 

का्यकारणमाबस्य सत्तामात्रेणारथप्रत्ययानङ्गतमुच्यते, तथा स्फाटवादिनोऽपि 

स्फाटस्यापि सत्तामात्रेणाङ्घितयार्थग्रत्यायकत्वासम्भवादिव्यथः । कुत इत्याह -- 

अतिप्रसङ्गादिति । सत्तामत्रेण प्रत्यायकते स्वल सर्वेषामर्थपरत्ययः प्रसभ्येते- 

त्यथः । अव्युत्पनस्यापीति कर्मणि निष्ठा । अपिशब्द नाग्रत्यायकत्ादित्याकृष्यते । 

यथा का्थकारणमावस्याग्युत्पनस्याप्रत्यायकलम् › एवमस्याप्यव्युतनस्याप्रत्याय- 

कत्वादिवय्ः । कुत इत्याह --अतीन्दियवादिति । अतीन्दियस्य शब्दस्य 

कथं व्युत्पत्तिः, कथं च ज्ञाततया करणत्वम् ? ततोऽपि नाथप्रस्यय इति । 

स्फोदात्मनोऽपि नारभग्रत्ययः संभवति । यथा कायकारणमावस्येतिकतेन्यतात्व 
जि ~> भज न क कं 

१, अर्थप्रयायनम् , अब्युत्यन्नस्यापि प्रसङ्गात् अतीन्द्रियत्वात् , मूलम् , * 
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तवादिशब्दनिरदैश्यान् सामान्यविरेषानुपयन्येव- न ह्यन्यथा 
ˆ उश्षपति ' इत्यादिका शन्दप्र्ययानुव्रत्तिः स्यात्-इति वदन्तः । 

ते च हस्तादिसमवेतसमवायेन हस्तसंज्ञा इस्युच्यन्त इति ॥ 

यद्रा स्ैगततेऽपि व्यक्तिराक्त्यनुरोधतः ।'› 

नान्तरा गृह्यत इत्यनुषङ्गः । 

“ष्राक्तिः कायोनुमेया हि व्यक्तेदरसनहेतुका ।” इत्यादि । 

सामान्यविरोषानिति । समन्य एव सामान्यस्यैव वा विशेषानवान्तर- 

भेदान् । सत्ताजतेखान्तरसामान्यं कर्मतम् , करमत्रसामान्यस्यावान्तरजातय 

उरक्षेपणत्ादय इति । अथवा ये क्मक्षणानां सामान्यानि सत्तधा 

महासामान्यस्य विरेषास्ते सामल्यविरेषा इति कर्मधारयः । उत्क्षेपणत्वा- 

दिकानिति सिध्यति । कचित्तु उकक्षेपणलादिरन्दनिर्देस्थानिति अमिन्नरूपा- 

निदयस्यानन्तर पठन्ति । यथाहुः -- 

““उतक्षपणमवक्षेप अकुश्चनमथापरम् । 
¢ भ (~ (~, भ 

प्रसारणं गतिश्वेति भिद्यते कम पञ्चधा ॥ 

ऊध्वं चाधः सखाभिमुखं तिर्यविष्वगिति क्रमात् । 

तानि पञ्चापि कमोणि दश्संयोगहेतवः ॥'› इति । 

उपयन्त्यवेति । अङ्गीकुवन्त्येव । आदिश्ब्देनावक्षेपणतदेरुपादानम् । 

्रैविधव्ृद्धान् विरिनष्टि--न हयन्यथोच्धिपतीदादिका शब्दप्रलयानुदृत्तिः 

स्यादिति वदन्तः । उत्पपणलादिषूरक्षेपणत्वादिका जातिरस्तीति प्रतिज्ञाय 

तस्यानन्तरं हेतुवचनमिदम् । हिशब्दो हेतो । यदुत्ेपणत्वादिका जातिरनाङ्ग 
क्रियते, तदचत्षपृणकर्मन्यक्तिषु “उक्षिपति' हति शब्दप्र्यययोः, अवक्षेपणादि- 

भि 

१. 4१०६५ अवक्षिपति, मूलम् , 
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कमन्यक्तिषु “अवक्षिपति' इत्यादिरान्दप्रत्ययोरनुवृ्तिमं स्यादेव ; द्द्यते च । 

अतोऽस्ति तेपूरक्षेपणल्यादिकं सामान्यमिति वदन्त इत्यथः | तथा च 

वैशेषिकसूत्राणि “सामान्यं विरोष इति बुद्धययेक्षम् ” ८ भावः सामान्यमेब 

"द्रव्यत्वं गुणत्वे कर्मत्वं च सामान्यानि विरोषाश्च अन्यत्रान्चयेभ्यो विरोषेभ्यः"? 

इति । सामान्यं॑विदेष इति व्यवस्थावचनमनुदृत्तिव्थाडृत्तिबरुद्धयपेक्षम् ; 

तत्र॒ मावः सत्ताख्यः समान्यमेव, अनुदृच्यैकबुद्धिगाचरप्वात् ; द्रव्यत्वं 

गुणत्वे कर्मत्वं च सामान्यानि विरोषाश्व, व्याव्र्तिवुद्धरुदृत्तिबुद्धश्च गोचरत्वात् | 

अन्त्यस्तु विरेषा विरापा एव, व्यावृ्तिबुद्धयेकगोचरत्वात् । पुनश्वोक्तम् 

“सदिति यतो द्रव्यगुणकरमु स सत्ता" इति । यतो वु न 

सदिति रब्दप्रयोगः प्रयश्च यत्त आविभवतो द्रव्येषु गुणेषु कमु च 

सा सत्ता नाम जातिरिति । एवं चोक्षिपणमिति यत उत््षेपणक्षणेषु 

तदुरक्षेपणत्वमिति रक्षणं सूचितम् › तदथतोऽनेनोपत्तम् । न दयन्येयेति 

वदन्त इति हेतौ रतृप्रययः । यतस एव वदन्ति, अतोऽभ्युपयन्त्येवेति । 

एवमन्येषामपि तरैविचबृद्धानां वचनमुदाहरणीयम् । अथवा त्रयो वेदास्तिस्रो 

विद्याः, अन्येषां तत्रान्ततत्वात् ; रोषं पूववत् । अथवा त्रेविधवृद्धरन्दोऽपि 

व्रकरणद्रैयाकरणानेव विषयीकरोति ; तेषामेव वचनं न द्यन्यथेति । 

नन्वेवं कर्मसंज्ञेति स्यात् ; न हस्तसेज्ञति, उक्षपणलादीनां कमेसतमवायात् ; 

अत आह--ते च हस्तादिसमवेतसमवायेन हस्तसज्ञा इव्युच्यन्त इति । 

ते चोक्षपणत्वादयः हस्तादिषु समवेता ये कर्क्षणाः तेषु समवायेन 

हस्तसंज्ञा इव्युच्यन्ते ; हस्तस्य सज्ञा, इव्युच्यन्ते । समवायवत् समवते- 

समवायोऽपि सम्बन्ध इत्यमिप्रायः । हस्तादील्यादिरूब्देन चश्चुरादेरूपादानम् । 

हस्तसंजञव्युपलक्षणम् । तथा अक्षिनिकोचसं्चा हइव्यादि अक्षिसंङ्ति वा ॥ 

इति स्फोरसिद्धिव्यास्यायां 

त्रयक्िराः शछोकः 
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उपरुब्धेश्च साकल्ये कमः प्रागेव चिन्तितः । 

नियत्वमविकस्प्यं तु सन्त्वादेवास्य जातिवत् ॥ ३४॥ 

उपरन्धिसाकल्यं येन॒ क्रमेण वाचके ध्वनयः शेक्रवन्ति, 

सं क्रमः पू्वेमविदित एव ॒भ्रयल्ञमेदतो भिन्नाः" इत्यादिना । यस्तु 
विकल्यः- सदपि तदनिदं स्यात् निलयं वा शब्दरूपमिति, सोऽनवकाश्च 
यन न म न न 

चतुक्ञिरः शोकः उपटरब्धेश्च साकल्य इति । (तथा हि--ध्वनयः 

क्रमवर्तित्वात्, इत्यादेः परिहिराथः पर्वाधं इति दशयनाह--उपटन्धिसाकल्यं 

1 विमर्देनेति । उपल्न्धि्ताकल्यं येन क्रमेण वाचके घ्ननयः 

राक्मुबन्ति, स क्रमः पृवेमवेदित एव ्रय्भेदतो भिन्नाः इत्यादिना । 

कचित्तु पूर्वमेवविदित पएवेत्येवकारद्रयमस्ति ; तत्र॒ पूर्वमेव, नेदानीं 

परस्तावाबकाशः ; अविदित एव, न तत्र किंञ्चिदविदितम्यमवशिष्यत इत्यभिप्राय 

उननेतम्यः । (अपि चैकमनेकावयवात्मकमनवयवे वाः इत्यत्र तच्छब्दरूपं 

नित्यमनित्यं वा ; नित्यले निरवयवमेवेत्यविवादम् ; अनित्यते तु सावयवं 

निरवयवे वेद्यभिप्रायः । तत्रास्य विकल्पस्योत्तरार्धन निराक्रियेति 

दरीयन्नाह-- यस्तु विक्रल्प इति । केचित्त यस्तु विकल्प इत्यादिकं न 

ूर्वोक्तानुमाषणम् , परैः सख्म्रन्थ एवोक्तस्य विकल्पस्यात्रोपन्यास इत्याहुः । 

 सदपीव्यपिशब्देन सत्वमभ्युपेव्य परेणोच्यत इति सूचयति । तच्छब्दरूपं 

स्फोटशब्दाभिपेयं कमादिवदनित्यं वा स्यात् , जत्यादिवनित्यं वा 

स्यात् इत्येवंङूपः । एवमविकल्प्यमित्यत् धातूपसगयोरथं उक्तः । सम्प्रति नयः 

कृत्यस्य चा्थमाह--सोऽनवकाश एवेति । अनवकाशत्वादादविवोपन्यस्तः । 

अथवा अनवकारात्वादस्माभिरुपन्यस्तः । स्वदेव नित्यत्वसिद्धे जातिवदिति । 

१, सक्रमपू्व॑कम् , मूलम् , २. इत्यादि, मूलम् , 
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एव, सत्वादेव नियत्वसिद्धः जातिवत् । यथेव जतिर्यः सत्तावगम- 
निबन्धनमन्वितावभांसः प्रत्ययः स नित्यतयेव स्मवगमयति- 

विनाधिनीवे दहि व्यक्तेरि तस्या अभावात् ; अतो न तत्र 

अस्य निरवयवस्य राब्दस्य सच्वमभ्युपगम्यते वान वा £? यदि ने्युच्यते, 

तदा तत्साधनाय प्रयासः कतेव्यः; स च पूवमेव कृतः । अतः पूर्वोक्तग्रकारेण 

सच्वमभ्युपगम्यमानं नित्यतल्मन्तभान्येव सिद्धबतीति सखादेव कारणनिरेक्षा- 

च्छब्दरूपस्य नित्यव्सिद्धेः । अत्र टष्टान्तमाह-जातिवदिति । यथोक्तं 

प्राक् न च सच्वायपहवः साधुः इति । जातिवदित्येतयाचष्टे-- 
यघ्ेवेति । उपरितनेन तथाशब्देनान्वयः । जतिः सत्तावगमनिबन्धनमन्वि- 

तावमासः प्रत्यय इति । “अयं गौः, अयं गौः \इति व्यक्तिषु परस्परन्यतिरेक प्रत्यये 

सत्येव योऽन्वितावभासोऽनुगताकारः प्रत्ययो जायते स तत्र सत्तावगमस्यैव 

साक्षाननिबन्धनमपि सननित्यतयैव नित्यतामपि कोडीकुवैननेवात्र जातेः 

सखमवगमयतीति । अन्वितावमास इति । अन्वितोऽनुगत एक॒ अवर्भोप्तः 

आकारो यस्येति । अथवा गोत्वेनानितो ऽयम्! इत्येवमाकार इत्यथः । 

क्षचित्पाठः नियतावभास इति । नियतो व्यभिचाररहितः आकारो यस्येति । 

सत्तावगमनिबन्धनमिति । सत्ताया योऽवगमो निश्चयः तस्य कारणमिति । 

क्रचिताठः सत्तावगमनिबन्धन इति । सत्तावगमो निबन्धन हेतु; फर यस्येति 

बह््रीहिः । नित्यतयेवेत्यवधारणामिग्रायमाह --विनािनीत्वे हि व्यक्तेखि 

तस्या अभावादिति । यदि जातेर्विनाशिनीत्वे तदा व्यक्तेखि जतेरपि तत्र 

तन्रामावत्रसङ्गः । ततश्चान्वितावभासप्रत्ययानुदयप्रसङ्गः । अतरो नित्यतयैव 

स्वमवगमयति ९ हिशब्देन प्रपिद्वि ददेयति । नात्र कस्यचिद्धिवाद 

१. जातेः सत्तावगमनिवन्धनः. ख. ३. आभासः. ख, 
, 

, 

२. भासप्रययः. ख. 

(--33 
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उपरृब्धेश्च साकल्ये कमः प्रागेव चिन्तितः । 

नियत्वमविकल्प्यं तु सच्त्वादेवास्य जातिवत् ॥ ३४ ॥ 

उपरन्धिसाकस्यं येन॒ कमेण वाचके ध्वनयः शृक्रवान्ति, 

स॑ कमः पूरवमावेदित एव श्रयल्ञभेदतो भिन्नाः इ्यादिना । यत्तु 
विकल्पः-सदपि तदनिलं स्यात् निलयं वा शब्दरूपमिति, सोऽनवकाञ्च 

भो न कोयो म मभ जा कणा" 

चतुक्िराः शोकः उपटन्धेश्च साकल्य इति । (तथा हि--घनयः 

क्रमवर्तितवात्, इत्यदिः पद्िराथः पूर्वाधं इति ददयन्नाह--उपटन्धिसाकल्यं 

कि विमर्देनेति । उपर्न्धिसाकल्यं येन क्रमेण वाचके ध्वनयः 

राक्नुबन्ति, स कमः पृवेमवेदित एव ॒प्रयह्नमेदतो भिन्नाः, इत्यादिना । 

कचित्तु पूरवमेवविदित पएवेत्येवकारद्रयमस्ति ; तत्र॒ पूर्वमेव, नेदानीं 

परस्तावावकाशः ; अविदित एव, न तत्र किंञ्चिदविदित्यमवरिष्यत इत्यभिप्राय 

उननेतम्यः । अपि चैकमनेकावयवात्मकमनवयवे वाः इत्यत्र तच्छब्दरूपं 

नित्यमनित्ये वा ; नित्ये निरवयवमेवेत्यविवादम् ; अनित्यते तु सावयवं 

निरवयवं वेयमिप्रायः । तत्राद्यस्य विकल्पस्योत्तरार्धन निराक्रियेति 

द्शयन्नाह--यस्तु विक्रल्प इति । कोचित्त॒यस्तु विकल्प इत्यादिकं न 

पूर्ोक्तानुमाषणम् , परैः स्म्रन्थ ॒एवोक्तस्य विकल्पस्यात्रोपन्यास इत्याहुः । 

 सदपीत्यपिशब्देन सत्वमम्युपेत्य परेणोन्यत इति सूचयति । तच्छब्दरूपं 

स्फोटराब्दामिधेय कमादिवदनिव्ये वा स्यात् , जात्यादिवनित्यं वा 

स्यात् इत्येवंरूपः । एवमविकल्प्यमित्यतत धातूपस्तगैयोरथं उक्तः । सम्प्रति नञः 

कृत्यस्य चार्थमाह--सोऽनवकारा एवेति । अनवकारात्वादादाेवोपन्यस्तः । 

अथवा अनवकाशत्वादस्माभिरुपन्यस्तः । सच्वदेव नित्यत्वसिद्धेजातिवदिति । 

१, सक्रमपूरवैकमू . मूलम् , २. इत्यादि, मूलम् , ` 
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एव, सत््वादेव॒निलयत्वसिद्धेः जातिवत् । यथेव जतिर्यः सत्तावगम- 
निबन्धनमन्वितावभांसः प्रतययः स॒ नित्यतयेव सख्मवगमयति- 

विनाशिनीत्वे हि व्यक्तेरिव तस्या अभावात् ; अतो न तत्र 

अस्य निरवयवस्य शब्दस्य स्वमभ्युपगम्यते वा न व। £ यदि नेत्युच्यते, 

तदा तत्साधनाय प्रयासः कतेव्यः; स च पूवमेव कृतः । अतः पूर्वोक्तप्रकरिण 

सचवमम्युपगम्यमानं नित्यत्वमन्तभंब्यैव सिद्धयतीति सखादेव कारणनियेक्षा- 

चछन्द रूपस्य नित्यत्वसिद्धेः । अत्र दृष्टान्तमाह--जातिवदिति । यथोक्तं 

प्राक् (न च सायपहवः साधुः? इति । जातिवदित्येतयाचष्टे-- 
यघ्रैवेति । उपरितनेन तथाश्ब्देनान्वयः । जतेयः सत्तावगमनिबन्धनमन्वि- 

तावभासः प्रत्यय इति । “अयं गौः, अये गौः \,इति व्यक्ति परस्परव्यतिरेकप्रत्यये 

सत्येव योऽन्वितावभासोऽनुगताकारः प्रत्ययो जायते स तत्र सत्तावगमस्यैव 

साक्षानिनन्धनमपि सननित्यतयैव नित्यतामपि कोडाकुवंननेवत्र जतिः 

सच्लमवगमयतीति । अन्वितावभास् इति । अन्वितोऽनुगत एक भवर्भोस्ः 

आकारो यस्येति । अथवा शगोव्वेनान्वितोऽयम्' इव्येवमाकार इत्यथः । 

क्वचित्पाठः नियतावभा्त इति । नियतो व्यमिचाररहितः आकारो यस्येति । 

सत्तावगमनिबन्धनमिति । सत्ताया योऽवगमो निश्चयः तस्य कारणमिति । 

कचित्पाठः सत्तावगमनिबन्धन इति । सत्तावगमो निबन्धनं हेतु; फट यस्येति 

बहुव्रीहि; । नित्यतयेवेत्यवधारणामिग्रायमाह--विनारिनीत्वे हि व्यक्तेखि 

तस्या अभावादिति । यदि जातेविनारिनीतवं तदा व्यक्तेसि जतेरपि तत्र 

तत्रामावग्रसङ्गः । ततश्चान्वितावभासप्रव्ययानुदयप्रसङ्गः । अतो नित्यतयेव 

सत्तमवगमयति ‰। हिशब्देन प्रसिद्धि ददोयति । नात्र कस्यचिद्धिवाद 

१. जातेः सत्तावगमनिबन्धनः. ख. ३. आभासः. ख. 
= | 

२, भसप्र्ययः, ख. 

(--38 
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नित्यानित्यविकत्पकषतरणं भवति- तथार्थाधिगमफरन्यवस्थाप्यमानसत्वः 
स्फोयत्मा नित्य एवावतिष्ठते । अनित्यते पूरवैददीनाभावाद्प्रत्यया- 

योगात् कुतो नित्यानित्यंविकल्पावकाश्च इत्यटमतिविमर्देन ॥ 
न न = न 

इत्यमिप्रायः । विनाशिनीराम्दा् भावप्रत्ययः । यथा प्रमाणम्राहिणीशन्दात् 

प्रमाणग्राहिणीत्रेन । यस्मात् पृभविलक्षणेति । विनारित्व इति पठे 

सामान्यवचनाद्िनारिशब्दादिति वेदितम्यम् । ततः किमित्याह--अतो न तत्र 

नित्यानित्यविकल्पावतरणं भवतीति । यत एव नित्यतामन्तभन्येव सत्तावगतिः, 

अत एव॒ न जतौ नित्यानित्यविकल्पस्यावतरणं भवतीति । दाष्टीन्तिके 

योजयति--तथाथीधिगमफलग्यवस्थाप्यमान स्च इति । अथाधिगमेन फेन 

कार्येण व्यवस्थप्यमाने सत्वं यस्येति । यथा च स्फोटात्मनः सखमथाधिगमेन 

फठेन व्यवस्थाप्यते, तथा पूवमेव निपुणं निरूपितम् । स्फोटास्ा नित्य 

एवावतिष्ठते इति । न खनिव्य 1 इति भावः । तत्र कारणमाह-अनित्यत्व 

पूवैदरीनाभावादरथप्रतययायोगादिति । अनित्यत्वे हि राब्दस्य प्रतिक्षणविनारिनः 

पूषैददीनाभावादथेप्रत्यायनकाखत् पूर्वसिन् कले सम्बन्धम्रहणार्थं 

दरोनास्षम्भवादगृहीतस्षम्बन्धस्य चाथप्रत्ययायोगाननित्य एवावतिष्ठते ; सम्बन्धप्रण- 

सापेक्षत्वं च सितमेवेति भावः । उपसहरति-- कुतो नित्यानित्यविकस्पावकारा 

इति । एवंच कुत इति द्रष्टव्यम् । यथोक्तम्-- 

«अत्रोच्यते स्थिरः राब्दो धूमगोत्वादिजातिवत् । 

सम्बन्धानुभवपिक्षसामान्याथोवबोधनात् ॥'› इति । 

इत्य्मतिविमर्देनेति । इति हेतोरल्मतिसद्व्षणेति । एतश्च रान्दाधिकरण- 

सिद्धस्वानास्मामिः डरोन प्रतिपादनीयम् । रान्दाधिकरणे स्फोटनित्यता। 

प्रतिपादितेति मावः ॥ ` | 

इति स्फोटसिद्धिव्यास्यायां चतुशिदाः शोकः 

१, व्योऽबतरं क्षमते, मूलम्. २. अनित्यत्वविकर्प, ख. ` 
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यस्य दरशनेम्--अन्यग्रदणसपेक्षः पदप्त्ययः कल्यनेति, तस्यापि 

अन्यग्रहणसापेक्षं कथं जात्यादि वस्तुसत् । 

अथेग्रहणसपेक्ष उक्तमन्योन्यसंश्रयम् ॥ ३५ ॥ 

यदि तावद्रणेग्रहणसपिक्षत्वात् काल्पनिकः पदप्रत्यथ इति, 
-~---~----~-------~----~ --~~~----~--~------~---- यम 1. 

यच्च॒ पूवमुक्तम् न चैकमेकबुद्धिप्रा्मम्ः इत्यादि, तथा 

'वर्णानुक्रमोपकारे ह्यनपेक्षिते' इति, पुनश्च ¶विकल्पविषया यथासङ्केतम्, इत्युप- 

संहतम् ; तदनुभाषते --यस्य ददनम् । तदेव दरयति--अन्यग्रहणसापिक्षः 

पदरप्रययः कल्पनेति । वर्णग्रहणसरपिक्षः पदप्रस्ययः समारोप इत्यथैः । 

कचित्पाठः वर्मवनवदन्यमप्रहणसयिक्षः पदग्रत्ययः कल्पनयेति । कल्पनया 

कारणेन कृत इति सिध्यति । यथा वृक्षप्रहणसपिक्षो वनप्रत्ययः कल्पनया, 

यथा च ककारादिषु वर्गप्रत्ययः, यथा च शान्ुव्गो मित्रवग इति ; नहि वगेी 

वनं वा परमार्थतोऽस्तीति । अन्यः पाठः वर्णवनवदिति । यथा भवतां वणौ; 

काल्पनिकाः, वनं च स्वेषां काल्पनिकमिति । तस्यापीति । उपस्कारः । 

अन्यम्रहणसपिक्षमिति पश्चत्रिराः शोकः । पृवौधं व्याचष्टे---यदि ........ 

मनोहरमिति । यदि तावदर्णप्रहणसपिक्षतात् काल्पनिकः पद््रत्यय इति । 

अन्यम्रहणसपिक्षः पदप्रत्ययः कल्पनेति वदतो विवक्षितमिति रोषः । इदमाकूतम् 

- अन्यप्रहणसपिक्ष इति वदतोऽन्यराब्देन किं विवक्षितम् वणौ वा अर्थो 

वा ? तत्र पूर्वं कल्पमधिंकृत्य पूवा प्रवर्तत इति दरीयति--यदि 

तावदिति । वर्ण्रहणसपिक्षत्वादित्यनेनान्यग्रहणसपिक्च इति अन्यग्रहणसपेक्षमिति 

चोभयमपि दहसुनिर्दरोऽन्यरब्देन च वणानां पराम इति दितम् । 

काल्पनिक इति । संवृतिः कल्पना समरोप इति पयायाः । पएदग्रत्ययः पदस्य 

प्रयः इतीतयत्र विवक्षितमित्यध्याहार इत्युक्तम् । अथवा प्रस्य दर्रीनमिति, अतः। 
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जात्यादिप्रत्यया अपि कल्पनीयाः स्युरिति जात्यादीनां प॑रमार्थसत्तं 

हीयेत ; अर्थग्रहणंस्य सापिक्षते च दरितमितरेतराश्रयवमिति सर्व 
मनोहरम् ॥ 

दूषयति--जत्यादिग्रत्यया अपि कल्पनीयाः स्युः । अत्र॒ तर्हीत्यर्थ्िद्धं 

द्रष्टव्यम् । कल्पनीयाः कल्पनाविषयाः ; कल्पना च व्या्यातैव । तेऽपि 

ह्यन्यप्रहणसपेक्षाः । जातिग्रत्ययोऽपि व्यक्तिप्रहणसपेक्षः । अवयवग्रहण- 

सपेक्षोऽवयविग्रव्यय इत्यादि पृवेवत् द्रष्टव्यम् । न च तथा नामेति 

वाच्यमित्याह--इति जात्यादीनां परमा्थसच्ं हीयेतेति । वस्तुसदित्यस्य 

व्याख्या परमाथसचखमिति । अनेन चान्यग्रहणसपेक्षं यजात्यादि, तत्कथं 

वस्तुसदिति योजना दरिता । पारमार्थिकं(कतव)चाकृतिग्रन्थे स्थितमिति भावः" | 

वैरेषिकादिभिश्च साधितम् । \ अथा्थप्रहणसोपक्षः पदम्रत्ययः कल्पनेति 

विवक्षितम् , तत्राह-अर्थग्रहणस्य सपेक्षत्वे च दरदितमितरेतराश्रयत्वमिति । 

पदप्रत्ययस्याथग्रह्णं प्रति सपक्षतरे च पूवैमेवास्माभिदैर्दीतमितरेतराश्रयत्वमिति । 

शोके चाथैग्रहणसपिक् इत्यत्र पदग्रव्यय इति विष्यं द्रष्टव्यम् । अर्थप्रहण- 

सपिक्षत्वं हि न स्फोटवादिभिराश्रीयते, किं तु व्णवादिभिरेव | तत्र च 

दोषो ऽस्मामिर्ददीत वेति कि तदस्मान् प्रवयुपन्यस्यत इत्यर्थः । उक्तिश्च- 

“अर्थस्याधिगमेो नते पदरूपावधारणाव् । 

तदथबोधादिति चेयक्तमन्योन्यसंश्रयम् ॥' इति । 

इति सर्वं मनोहरमिति । अतः स्फोटवादुक्तं खुन्दरेवेत्यर्धः ॥ 

इति स्फोटसिद्धिव्याख्यायां 
` पश्चर्त्रिशः शोकः । 

१, पारमाथ्यंम्, ख, ३. त्वम् । ततः. मूलम् . 
२. म्रहणसपिश्चवे. ख. ४, 70116. इति, ख. 
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निरस्तभेदे पद्तत्वमेतद् 
व्यादरि युद्यागमसंश्रयेण । 

विधूतमेदग्रहमेतयेव 
दिशापरं संप्रतियन्त्वभेदम् ॥ ३६ ॥ 

अत्र च षवाक्यं न भिनम्' इद्यादेः (आकारान्तरवतं' इत्यन्तस्य 

अन्यस्य खदु वाच्ात्रात्, इ्यादिना ््रसङ्गात्" इव्यन्तेन परिहार उक्तः । 

(अपि चैकमनेकावयवम्ः इत्यादेः "सकलटश्रुतेः' इयन्तस्य भनानेकावयवम् 

इत्यादिना सविवरणेनाधछकेन परिहार उक्तः , (अनवयवपश्चिमकल्पेऽपि' 

इवय दिशुत्तरार्पेन । भन चान्यासम्भवि कार्यं गमकम्' इव्यादेः 'उत्पत्तिवादिनो 

वणः” इत्यादिना, (स्यान्मतं सरोरस इत्यादिषु पदेषु" इत्यदिः “कायंकारण- 

मावश्वेत्, इद्यादिना शवणौविशेषेऽपि वाक्यभेदात्" इत्यदेः “अन्यग्रहणसापेक्षम्! 

इत्यादिना पद्िर उक्तः । पूर्वोक्तानां दोषाणां येऽस्माभिरनम्युपगताथविषयाः 

तेषामुेक्ेवोत्तरम् । ये पुनरभ्युपगता्थविषयाः तेषां परिहारः साकल्येन 

दरित एवेत्यूहितन्यम् । 

षटूरत्रिशः शोकः निरस्तमेदमिति । मया न्यादारशि विविच्य 

द ितमेतत्पदतच्वम् । पदतच््वं॒विरिनष्टि--निरस्तमेदं निरस्ता वर्णात्मानो 

भेदाः यस्य तत्तथोक्तम् । भेदानामप्रमाणकल्वमस्माभिद रचितम् ; पदतत्तस्य 

च प्रामाणिकत्वम् । एतस्य स्फोटातममनो दुर्िंदग्धैः कृतस्य अवक्षेपस्य 

निराकरणेन वैयाकरणानां प्रतितन्त्रसिद्वान्तः । एतत्पदं सजातीय- 

विजातीयेम्यो दवि्याभिषु्येन दरितम् । किः च गोल्यिकं पदम्" 

इति यञ्ज्ञानमुदीयते रोकिंकानामपरोक्षावभासं । तत्परैरवक्षिपतम् --न किंठ 

तद्रणीतिरिक्तगोचरं वर्ण॑त्रयमात्रगोचरत्वादिति । तत्र व्ण॑त्रयमात्रगोचरत्वे बाधकं 
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तदतिरिक्तगोचरत्वे साधकं चास्माभिरपन्यस्तम् । ततश्च ज्ञानस्य स्फोट- 

गोचरत्वमवस्थितम् । एतदेवास्माकं दरोनप्रयोजकं यत् तत्परिन्थि- 

निराकरणम् यथा दीपारोपस्य तमोनिरासः ष्दीपो दसययतिः इत्यत्र | 

एतच्च युक्त्यागमसंश्रयेणास्माभिः कृतम् । युक्तिन्यौयः । आगमः संप्रदायः | 

यदूव॑म् “यथागमं न्यायङेशो निदर्यतेः शइव्युक्तम् , तयथाप्रज्ञमस्माभिः 

कृतमिलयथः । ष्दरोने पददर्दिनाम्ः इध्यत्र ददनशब्दस्य सिद्धान्तविषयते 

प्रलक्षन्नानविषयत्वे च युक्यागमसंश्रयेणेयस्य साधारणीयं व्याल्या ; सिद्धान्त- 

विषयत्वे पुनरस्य व्यास्यानान्तरम्-- युक्तिः अनुमानम् अन्यथानुपपतिश्च | 

आगमः दान्दम् । तदुभय समाश्रित्य साक्षिस्थानीयमुपन्यस्यावद्यकत्वं प्रतिपा 

धोः” इत्यादिग्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं स्फोटामनोऽवबोधितमिति । आगमश्च 

““नोराब्दाद्थं॒प्रतिपवामहे' ईभावमाल्यतेनाचष्ट” “भावार्थाः कर्मरान्दाः'? 

इत्यादिको द्र्टन्यः । तथा ^साक्षाक्कृतघर्माणः' इत्यादिकः । तथा “एतं 

मन्तमपरयत्,) इत्यादिकं मन्रसाक्षाच्करणं च वणातिरिक्तते सत्येवोपपद्यत 

इत्याहुः । तथा “उत लः पयन्? इत्यादिमन्त्रवणीनुसरेण वणा तिरि्तं 

पदतस्वमध्यवसीयत इति वणयन्ति । एतस्य सर्वस्य प्रत्यकषज्ञानविषयतेऽपि 

स्फोटस्य हेतुत्वं सत्परम्परया संमवत्येषेति दशेनशब्दस्य प्रतयक्षज्ञानविषयत्वेऽपीयं 

न्याया सङ्गच्छत एव । एतश्च स्वै॑विस्तरेण पव॑चार्थम्न्येषु द्रष्टव्य- 

मेवेतयुपरम्यते । ननु यत्पू्ै प्रतिज्ञातं पदविषयं प्रकरणम्- प१दत्ववद्राक्य- 

तत्वमपि परे नेच्छन्ययेव ; अवक्षिपन्ति च किमिति पुनस्तदुपेक्ष्यते 
वाक्यतत््ेन च प्रयोजनम् । यथोक्तम्-- 

५अर्थन च प्रयुक्तानां राब्दानां संस्कियोदिता । 

वाक्यमेवेविषं चेष्टं न पदान्यर्थवर्जनात् ॥' इति । । 

अत आह - -विधूतमेदम्रहमिति । त्रियाविशेषणमेतत् । विधूय मेदग्रहण- 
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मिति वा पाठः । व्णेपदादिभेदग्रहं भेदज्ञानं विधूयारीकत्वेन निशिले- 

लथः । एतयैव दिरोति । पुरोक्तप्रकरेणेदयथः । परमिति । पदस्फोटात्परं 

नाक्यस्फोटमिव्यथः । अन्यवचनः परशब्द उत्तरवचनो वा ; पदपूर्वत्वाद्रा्यस्य । 

अत एव वाक्यस्फोट प्रसाध्य किमिति पदेऽतिदेशो न क्रियत इति न चोदनी- 

यम्, पदारम्यत्वाद्वाक्यस्य । सम्प्रतीति । यदेवं पदतच्वं व्यादि 

तदेदानीमियथः । यन्तु गद्यथन्यायाजानन्तविदयथः । अथवा सम्प्रतियन्तु 

सम्यक् प्रतिपद्न्ताम् । अभेदं निरवयवमित्यथेः । पदतच्त्ेऽयमस्मस्रयज्न 

वाक्षयविषयेऽपि समवहितमनसां फट पुष्णव्येवेव्युपरम्यत इव्यभिप्रायः । 

केचिचिभरमेवार्धश्छोकं विधूय मेदग्रहमित्यादिकं वाक्याथस्यापि नि्भागत्वेऽपि 

व्याचक्षते, दाब्दातमकतेऽपि । तच्च ब्रह्मसिद्धो अक्षरमिव्यत्र द्रष्टव्यम् । 

विश्वस्य च सत्तात्मकत्वमेव, मेदस्ूलवि्ामार्मिति दरितम् ; राब्दात्मकं 

च॒ तत् । तच्च पूवेम्रन्येषु दरितमित्युपरम्यते ॥ 

इति स्फोटसिद्िग्याख्यायां 

षटूर्िरः शोकः 

१. चेवमेव, ख. 
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सान्द्रानिद्यातिमिरपरलाच्छादितान्तरदो ये 

दृष्टि मन्दा वरमुनिमते कुवैते सावमानम् । 

तेभ्योऽविद्यातिमिरपटरष्टेखिनी संहितेयं 

स्पष्टन्यायैषरितसमतिर्दरिता स्फोटसिद्धिः* ॥ ३७ ॥ 

इति मण्डनमिश्राणां कृतिः 

सफोरसिद्धिः समाप्ता 

नन्वेवं स्फोटसिद्धिः पूर्वैराचर्यैः कृतैव । सैव च त्वयापि 

कृता । किमनया प्रयोजनम् £ अत आह-सानद्राविधेतिं । सान्द्राया 

घनाया अविधाया विद्यप्रागमवेन विपर्यज्ञानिन संस्कारेण चानादिना 

राब्दभावनास्यया तिमिरपटटेनाच्छादिता अन्तदगन्तःकरणाख्यं चश्र्ेषामिति 

विग्रहः । ये तै्थिका वेयाकरणरिष्या वा । दृष्टिमीक्षणम् । मन्दाः 

साध्वसाधुविवेकरक्तिरहिताः । वरमुनिमते वराणां पाणिन्यादिमुनीनां मते, 

वरे वा मुनिमते सिद्धान्ते । सावमान साबज्ञमिति क्रियाविरोषणम् । खीलिङ्घत्व 

दृष्टिविरोषणम् । कुवैत हत्यात्मनेपदनिर्देरोन एषां सावन्ञदष्टावादरः सूचितः, 

परमो हि पुरूषा्थोऽस्माघु भवितेति कनैभिप्रायत्वाक्कियाफलटस्य । तेभ्यस्तद्थ- 

मिद्यथैः । अविद्यातिमिरपटकेष्टेखिनी अपमाजिनी रसंहितानुसंहिता पूर्ग्रन्थो- 

क्तानुसन्धानमात्रमत्र कृतमिति भावः । सम्भ्रतेति पठे एकत्रोपसंहतेव्यर्थः । 

इयमितीदरी ति । सम्प्रतार्थेति वा पाठः । सम््रता अथा यस्यामिति वक्तन्या 

येऽथाः पूमग्रन्यकृतामिग्रेताशच. तेऽस्यां सर्वे सम्ध्ता इति । स्पष्टन्यायै 

# वेदरक्षा तदृूहश्च भदसन्देहवारणम् । 

फलं व्याकरणस्याहुः शब्दज्ञानं च लाघवम् | इति मूठेऽधथिकम् । 
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स्पैन्यायैः । पू्व्न्धगता न्याया दुर््रहा इह स्पष्टतयोक्ता इति । तिता 

सुमतिः रोभना मतिः निरस्तपसन्देहविपर्यया यस्यामिति विग्रहः । दर्दिता 

अस्मामिरनेन प्रयन्नेन । स्फोटसिद्धिः स्फोटस्य तिद्धिज्ञान सत्ता वा तत्कारणत्वात् 

ग्रन्थोऽपि स्फोटसिद्धिसियुच्यते । अविंद्यातिमिरपटछेति रूपकम् । 

८८उपमेव तिरोभूतमेदा रूपकमुच्यते, । 

नरमुनिमतं कार्त्स्येन स्वाविद्यया ये न जानन्ति तद्रखेन च न्यायाभासा- 

नुपन्यस्यन्ति तेष्रामन्यतीर्थिकानामस्मच्छिष्याणां वा कृतेऽयं ग्रन्थो निर्मितः । 

यथा चिकि्सको नेत्रव्याघेस्तिमिरपटलस्योडेखिनीमोषर्धिं दरयति , तथा 

अस्मामिरविधोन्मोचनी स्फोटसिद्धिरदरिता । अथवा स्पष्टस्य न्यायैद॑ितेति 

सम्बन्धः । घटितघ्ुमतिः स्वस्यां घटिताः योजिताः सुमतयः सुमनसो नितरा 

विद्वांसो यया सेव्यः । एतच्च “ दुरविंदग्धैशक्षिपे' इत्यत्रोक्तस्य प्रपञ्च इति 

नेदितन्यम् । तथा हि '्दरने न्यायटेशो निदद्यैतेः इत्युक्तम्, तदेवात्रोप- 

संहतं स्पषटन्ययेरित्यादिना । पूवार्घेन तत्रत्यः पार्थो विनव्रत इति 

प्रतिज्ञातं सवैमविकर्मेव प्रतिष्ठितम् ॥ 

इति श्रीमदषिपुत्रपरमेश्वरविरचितायां स्फोटसिद्धिन्यास्मायां 

गोपालिकाख्यायां सपत्रिंराः शोकः 

(--34 



२६६ स्फोटसिद्धिः 

तच्वनिन्दोः कृता येन व्याख्या तखविभावना । 

तेनेयं रचिता व्याख्या ना्ना गोपास्िकिा स्मृता ॥ १॥ 

ठान्दानां प्रारुकं द्येतदस्या मूं निबन्धनम् । 

एषा व्याख्येयरब्दानामुपादानाच पालिका ॥ २ ॥ 

नन्दगोपसुता देवी वेदारण्यनिवासिनी । 

मात्रा गोपाछिकानाभ्ना सेवितास्मदयपेक्षया ॥ ३ ॥ 

तस्प्रसादादियं व्याख्या मया विरचिता किं । 

इति गोपालिकासज्ञामस्या व्याचक्षते बुधाः ॥ ° ॥ 

मण्डनाचार्यकृतयो येष्वतिष्ठन्त कृत्लराः । 

तद्रदयेन मयाप्येषा रचिताराध्य देवताम् ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मविष्णुमहेरानरूपिणीं विश्वमातरम् । 

ऋषिं पितरमानम्य भवदोसतमनन्तरम् ॥ ६ ॥ 
गुरूनन्यांश्च रचिता व्याख्येयं क्षम्यतां बुघेः । 

यन्न्यूनमतिरिक्तं च दुरुक्तं चेह किञ्चन ॥ ७ ॥ 

परमेश्वर एवास्याः कत साक्षानिरञ्ननः । 

नायं जनस्तु तन्नामा साञ्नो मन्दचेतनः॥ ८ ॥ 

यथोक्त भट्रपादैः 

°भयदीयदराक्त्यनाविष्टं जगस्स्पन्दितुमक्षमम् । 

युक्तिमिस्तमपद्योतुं कः राक्तः परमेश्वरम् ॥ इति ॥ 

इति श्रीमदषिपुलपरमेश्रविरचिता स्फोटसिद्धिन्याङ। 

° गोपालिकाख्या संपूण ^ 

- ~ >~ जत<~><-< >~ - - 
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स्फोटसिद्धिकारिकाः 

योगदान्तैकदश्यात्मा यो गदान्तकरो चणाम् । 

ततत्वावस्थाणवे तस्मे तत्वावस्थाणवे नमः ॥ १ ॥ 

दुर्विंदग्धैरवक्षिप्षे ददीने पददर्शिनाम् । 

यथागमं यथाप्रज्ञ न्यायख्रो निदस्यते ॥ २॥ 

अथीवसायमप्रसवनिमित्तं शब्द इष्यद्धे । 

तदेतस्मरकमापेश्चं भाष्यक्रसरत्यपीपदत् ॥ २ ॥ 

अविशिष्टादजातस्य विशिष्टाद्धाव इष्यते । 

सत्यं स तु विेषोऽत्र न कन निरूप्यत ॥ ४॥ 

एकाथैकारिणो येऽपि रस्यन्ते कमवर्तिनः । 

इष्ट विपल्ितां तत्र कायं स्थाय्युपकारकम् ॥ ५ ॥ 

सस्काराः खदु यद स्तुरूपप्रख्याप्रमाविताः । 

विज्ञानदेतवस्तल् ततोऽथ धीम कल्पते ॥ & ॥ 

शक्तेः शक्त्यन्तरायोगस्तल्ल सव्यप्यददीनम् । 

विलक्ष भरस्योपजनो नाविशेषाच कारणात् ॥ ७ ॥ 

पू्वोपिरुन्धिभेदेऽपि भवेदर्थस्य दडीनस् । | 
` एकोपरन्धो नैतेषां मेदः कञ्चन ठश््यते ॥ *< ॥ 



स्फोोरसिद्धिकारिकाः 

नेक्षिता जातिशब्दानां ससुदायाचुपातिता । 

जातिमाचक्षते ते टि न्यक्तीवी जातिसङ्कताः ॥ ९॥ 

अपूर्वमिव नैवान्यः सस्कारः स्फोरवादिनः । 

भ्रक्टटप्तवासनारूपाद्यथा स्याद्रणेवादिनः ॥ १० ॥ 

कवतैकमादिनियमात्तत्रारष्टस्य मूयसः । 
कल्पनाञ्नानसाम्थ्यादि ह तस्यास्तु दीयते ॥ ११ ॥ 

न संस्कारविश्ेष् युक्तो हेत्वविशेषतः । 

अन्यसन्निधितो भदो नास्य नापि स्वरूपतः ॥ १२॥ 

न चान्वयवणमालस्य युरःसम्बन्धवेदनम् । 

अश्षवत्मोतिच्रत्तत्वात्संस्वैभरस्य न तदतः ॥ १३२ ॥ 

निरुद्धबुद्धयो नेव पूर्वे वणी विदोषकाः । 

एकञुदाबुपारोहे कमाद्यस्तमुपागतम् ॥ १४ ॥ 

न प्रत्ययः स्यादेकत्वे मयोक्तुरविभाविते । 

न च तस्य परिज्ञानमकस्माद वकल्पते ॥ १५ ॥ 

सम्बन्धज्ञानसमये ज्ञायते न नियोगतः । 

तिरोदितव्यवदितप्रयुक्तो वक्तुरेकता ॥ १६ ॥ 

अनङ्गे वक्तुरेकत्वे वक्तभेदे " निरूद्रवा । 

सस्कारादावभिन्नःऽपि  धीर्त्वन्तरसचनी ॥ १४७ ॥ 

म्रयनल्लभदतो भिन्ना ध्वनयोऽस्य भकाक्चकाः । 

भ्रलयेकमचुपार्मेयज्ञानतद्धावनाक्रमात् ॥ १८ ॥ 



स्फोाटसिद्धि कारकाः 

आरूपालोचितेष्वस्ति हन्यथात्वप्रकाङ्ञनम् । 

तत्सस्कारक्रमाचापि व्यक्तं तत्तवं प्रकाशते ॥ १९॥ 

ध्वनयः सद्रात्मानो विपयीसस्य हेतवः । 

उपरुम्भकमेवेष्टं विपर्यासस्य कारणम् ॥ २० ॥ 

उपायत्वाञच्च नियमः परदर्ितद नाम् । 

ज्ञानस्येव च वाचोऽयं लाके भ्रुव उपप्टवः ॥ २१ ॥ 

विपयीसो निमित्त च सम्यग्बोधस्य दर्वितः । 

किलिद्धेदानुकारेऽपि चष्ट एव विपयैयः ॥ २२॥ 

ग्रयक्षज्ञाननियता न्यक्तान्यक्तावभासिता । 

मानान्तरेषु ्रहणमथवा नैव हि ग्रही ॥ २३॥ 

अन्यानुविद्धबोधेऽपि नान्यत्वमुपरुध्यते । 

एकरूपपारिच्छेदे कथमन्याप्रकाशनम् ॥ २४ ॥ 

तदुम्राद्यकार्थताभ्यां च शब्देषु वदतैकताम् । 

विवेकटेत्वभवेन सत्लोत्सारिता भवेत् ॥ २५ ॥ 

अथस्याधिगमो नर्ते पदरूपावधारणात् । 

तदर्भबोधाद्यदि च व्यक्तमन्योन्यसंश्रयः ॥ २६ ॥ 

मिन्नक्रमेऽपि विज्ञाने समृदिषु न भेदवान् । 

समूहः पदरूपं तु स्पष्टमेदं प्रतीयते ॥ २७ ॥ 

अन्यस्य खलटु वाग्छात्राद्रदतोऽग्रतिमासनम् । ` 

` वाक्ये पदे वा मयीदा न विद्यः केन कल्पिता ॥ २८ ॥ 



स्फोटसिद्धेकारिकाः 

नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम् । 
एकत्वेऽपि त्भिन्नस्य क्रमशो दिता गतिः ॥ २९ ॥ 

उत्पत्तिवादिनो वणः काम सन्तु प्रभेदिनः । 

न त्वसाधारणस्तेषां भदोऽथज्ञानकारणम् ॥ ३० ॥ 

कार्यकारणभाव श्चत्करमस्तद्ाहिचेतसाम् । 

तद्धेतुरात्मभेदो वा वक्तृमेदेऽपि धीभेवेत् ॥ ३१ ॥ 

न हेतुफटमावोऽङ्गं समुत्थापकचेतसाम् । 

अथबुद्धरनाश्रित्य सङ्कतज्ञानकाख्योः ॥ ३२ ॥ 

इष्ट उरक्षेपणत्वादिनीनाव्यक्तिविभावनः । 

एकस्चेविद्यव्रद्धानां दस्सस्यज्ञादिगोचरः ॥ २२ ॥ 

उपरब्धेश्च साकल्ये क्रमः प्रागेव चिन्तितः । 

निलयत्वमविकस्प्यं तु सत्वादेवास्य जातिवत् ॥ ३४ ॥ 

अन्यग्रहणसापेश्चं कथं जात्यादि वस्तुसत् । 

अथेग्रहणसापेश्च उक्तमन्योन्यसंश्रयम् ॥ २५ ॥ 

निरस्तभेदं पदतत्वमेतदययादशि युक्त्यागमसंश्रयेण । 

विधूतभेद ग्रहमेतयेव दिशापरं सम्प्रतियन्त्वभेदम् ॥ ३६ 

सान्द्राविद्यातिमिरपटलाच्छादि तान्त ये 
दृष्टिं मन्दा वरमुनिमते कुवैते सावमानम् । 

तेभ्योऽविद्यातिमिरपटलोष्धेखिनी संहितेयं 
स्पष्टन्याये्धटितसुमतिर्द॑दिता स्फोटसिद्धिः ॥ २३७ ॥ 
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योगसूत्रभाष्यविवरणम् 

^ तष्वाः [10४ 2९०९९1९. (. 13. ४०. 2. 7. 377. 

५अत्र कश्िदाह- 

''वणौ वा ध्वनयो वापि स्फोटं न पदवाक्ययोः । 

व्यञ्जन्ति व्यञ्जक्त्वेन यथा दीपप्रभादयः ॥ 

, सत्वाद्रटादिवच्चेति साधनानि यथारुचि । 

लोकिकव्यवहारेण कल्पिते ऽय भवन्ति हि ॥ 

नार्थस्य वाचकः स्फोटो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः । 

घटादिवन दृष्टेन विरोधो धर्यसिद्धितः ॥ 

प्रतिषेधेत्त॒ यो वणाँस्तञ्ज्ञानानन्तरोद्धवान् । 

टृष्टवाघो मवेत्तस्य इारिचन्द्रनिषेधवत् ॥ 

वर्णादराक्यार्थधीरेषा तजञ्ज्ञानानन्तरोद्धवा । 

येद्शी सा तदथ हि धूमदसि वहिधीः ॥ 

दीपवद्रा गकारादिगवदेः प्रतिपादकः । 

धरुवं प्रतीयमानत्वा्ततपूर्वं प्रतिपादनात् ॥ इति ॥ 

अन्रोच्यते-- वणी वा ध्वनयो धापि' स्फोटं न पदवाक्ययोः" इति 

पदं वाक्यं वा भ्स्वतस्तावन प्रसिद्धम् । तत्रास्ति बर्णन्यतिरिक्तं पदे वाक्ये 

वा पदवाक्ययोः , स्फोटं न व्यज्न्तीति कंथं चेतस्विनां व्चनावकाडः 
[1 1 त 

१. व्यतिरेकेण. अन्यत्र. २. व्य््ञयन्ति. मातैका, ` 
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स्थात् ? एवं च सति उदर्य पदवाक्ययोः स्फोटं रतिमेधता पदं वाक्यं 

चाभ्युपगतं मवेत् । अथापि पराभिप्रायेणोच्येत, तथापि सिद्धसाभ्यता ; न 

परस्य पदवाक्ययोरन्यः स्फेटो विद्ते, यः प्रतिषिध्येत ; पदवाक्ये एव हि 

तस्य स्फोटः । अथापि त्रृयात्--अथावच्छेदका विशिष्टक्रमोपनिवेरिनो वणी 

पदं वाक्यं वा प्रतिषिध्यत इति । तच्च न युक्तम् , स्वतो विरोधात् । अथापि 

बरयात्--वणव्यतिरिक्तं पदं वाक्यं वा प्रतिषिध्यत इति, तथापि व्यातरिक्तमुदिदिय 

तस्य व्यञ्ननप्र॑तिषेधे व्यतिरक्तपदवाक्याभ्युपगमः प्रसक्तः । अथापि पारैकल्पित- 

पदवाक्यप्रतिषेधः, एवमपि व्यञ्जकवादिव्सिद्धो हेतुः । कथं स्वातमव्यतिरक्तस्य 

वा पदस्य व्यञ्चकतम् , अग्यतिरिक्तस्य वा व्यञ्जकम् , अर्भस्य वा 

व्यञ्च कत्वं वणौनामिति त्रयी विकल्पना । यदि व्यतिरिक्तस्य व्यञ्जकत्वम् , तदम 

स्वतोऽसिद्धः स्यात् । अथान्यतिरिक्तस्य, तथपि परस्यासिद्धः । किञ्चि्यञ्चकलाच 

व्यतिरिक्तस्येव व्यञ्जकत्वम् , नान्य॑तेरक्तस्य प्रदीपादेरिव ; अन्यन्यञ्चनारथं 

हि व्यञ्जकः प्रदीपादिरुपादीयते, न स्वासमव्यज्जनाय । स्वात्मव्यक्त्य्थ- 

चेदुपादास्यते, जातु प्रा(वा)न्धस्यापि व्यञ्येत । अथ वभ्यतिरिक्तव्यञ्चकवे 

सिद्धे पदस्य व्यज्ञका भवेयुरथ॑स्य वा £ तत्र अनेकसाध्यम् , यथा शित्रिको- 

दहनादि तदन्यतमेन न॒ शाक्यमनुष्ठातुमेवमन्यतमेन वणौनाम्थस्य प्रतिपादन- 

मनेकसाध्यत्वादशक्यमिति प्रतिपादितम् । न च कूपखानकन्यायेन कश्चि- 

त्कश्विबङ्खये संस्कारमाधाय वणो निवतेन्त इति राक्यं वक्तुम्, अभिधेयस्यैक- 

बुद्धिविषयत्वात् । यथा च षुगंतसिद्धान्ते प्रधवंस्मानमुत्पत्स्यमानस्य विज्ञान- 

संस्कारमाधातुमपयीप्तं स्थितस्य घर्भंणः कस्यचिदभावदेवान्योऽन्यसम्बन्धभावा- 

युगपत्समयजन्मनां बणौनां पूवस्य पूवस्य विनरयत उत्तरस्योत्तरस्योपजनि- 

प्यमाणस्य बलाधानानुपपत्तिरिति, नाथस्य व्यज्लका वणौः परिरोषत्पदस्थेैव 

व्यतिरेकस्यामिन्यञ्खितार इति स्थितघर्मः । अस्मकं तु स्थिते धर्णि चेतसि 

१. प्रतिषरेधान्यति मातृका. २. कृतान्ते. मातृका, 
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पूवपूवैवणंप्रलयुपस्थितसस्कारपरंपरापरिाकविशारदे पश्चिमवणैजन्मवडायां निरव- 

यवमेकबुद्धिनिग्राद्यं बुद्िनिमासाप्मकं क्षटिति समुन्मिषरतीति न सेस्काराघाना- 

सामथ्यंदोपग्रसङ्गः । किं च, यदपि वर्णाः खघुद्धिं व्य्चन्ति, सा बुद्धिसथ- 

प्रतीतिं प्रति करणमभूतैवामिव्यज्यते, न तु फं प्रति; व्णीः करणवरेन 

व्याप्रियन्ते, करणमूतवुद्धयुत्पादनोपक्षयात् ; बुद्धेरेव हि फल प्रति व्यापारः | 

यस्य हि फठं प्रति व्यापारः तस््रमाणम् , स राब्दः। ततश्वा्थप्रतीतिं प्रति 

करणभूतबुद्धिभ्यवहितत्वान्न वणानां वाचकत्वम् ; परम्परया तु पदं 

प्रतयुपायत्वं न वणानां प्रतिषिध्यते । तस्मादेवमयं शोकः पठितम्यः 

~ (~. 

वणा वा ध्वनयो वापि मिन्नः वाक््यपदात्मनो; | 

„ व्यैञ्चन्ति व्यञ्चकलेन यथा दीपप्रमादयः ॥ 

तथा घटादीनामप्यथान्तरप्रदयुपस्थापनमात्रल्रमभ्युपमम्यत एव । घटादयो 

हि दसयनमात्रेण उदकाहरणधारणादियोग्यतबुद्धिमन्द्रा किश्चिदुपस्थापयन्त्येव, 

तथा वणौनां पारम्पर्यैणात्मव्यतिरिक्तपदग्रदयुपस्थापक्ये सच्चात् घट दिवदिष्यत 

एवेति तुल्यमेतदपि-- 

सखाद्धटादिवचचेति साधनानि यथास्चि । 

टोकिकर्म्यति रेकेण कस्पितेऽथं मवन्ति हि ॥ 

सवथा जातिवी बुद्धिवा मवतु ; यतो वा कुतश्चिदुचारितप्रधवस्तवणा- 

नन्तरभाविनो व्णन्यतिरिक्तादर्थप्रतिपत्तिः, स स्फोटः ; स चेदवश्यं वर्णा्िम्भवि- 

त्वात्कार्यस्याम्युपगमनीयः । तथा च-- 

“नास्य॒ वाचकः स्फोटो वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः ।' 
क 

१. व्यञ्जयन्ति. मात्रका. २. भिन्नमवाच्यमात्मनो, मातृका. 
व्यञ्ञयन्ति, मातृका. ४, स्थानमाव्र, मातृका, 

वचनाभरण. मातृका, ६. व्यवश्रेण. मात्रका, 1 
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इति व्रुवतोऽभ्युपगमविरोधः स्यात् । अपि च, वर्णेभ्यो वयोतरेकत 

इ्यन्यतरासिद्धः, स्वतोव्यतिरेकस्यापिद्धवात् । फं च, नामा्यातोपसगं- 

निपातपदजातिचतुष्टयमम्युपगच्छता जातिव्यञ्चकं वर्ण्यतिरिक्तमन्यदम्युप- 

गन्तन्यम् । न वणौ: पदजातिमभिन्यद्कंतुमुत्सहन्ते । वणा हि वणेजाति- 

मभिन्यञ्जन्ति । न चावयवेषु भिनकार्मकराठजन्मविनारोष्ववयविजाति- 

व्यञ्जनुपपद्ते । व्यवस्थितेष्वपि नाम तावदवयवेषु न पाणिपादादयः 

रारीरादटते रारीरत्वममिव्यज्जन्ति ; कि पुनरनवस्थितेषु । किं च अश्वः 

अयातमायातमक्षो (£) मवति, तेन मम वायुवायुरिव्यादिषु तुल्यस्वरूपस्वरूयेषु 

नामत्वा्यातले परस्परविरुद्रजातीये नैक एव वर्णोऽभिव्यनक्ति | यदि 

वाश्च इति नामजाव्या अभिन्यञ्जकाः अकारशकारवकाराकारविसजंनीय 

अआस्यातजाव्यमिन्यञ्चकेभ्यो भिन्ना भवेयुस्तदा उपपघते भिन्नानां भिन्नजालयभि- 

व्यञ्चकत्वम् ; तदेके नोपपयेत 7 यदप्यथप्रकरणशब्दान्तरसनिधानादिभिः दं 

नामः इदमाख्यातम् › इति पारैकल्प्येत, तथापि नामाघ्यातजाव्यभि- 

व्यक्तिमधेप्रकरणादिभिरेक एव वर्णौ न शक्रोति कतुम् ; न हि ब्राह्मण एव 

ब्राह्मणत्वं क्षन्नियत्र चामिव्यनक्ति । तस्माद्विना अकाराः शकारवकारादयश्च 

बहव एषितव्याः । एवं गोरानब्दादयोऽपि भिन्ना एव । तथा गोरान्दत्वमश्च- 

रब्दलं च सिद्धम् $ एवमत्वमात्वमित्वमीत्ं च सिद्धम् ; एवं च सव्यकारादयो 

वणो अत्वादीन्येव सामान्यान्यभिन्यञ्जन्ति, नाश्वादीनामाख्यातजातिभेदानिति । 

तस्माद्णैव्यतिरिक्तं पदत्वसामान्याभिन्यज्ञकं पदमम्युपगन्तव्यम् । एवं च 

सत्येष शोक एवं पठितव्यः 

धप्रतिषेधेत यः स्फोटं ब्णधीसमनन्तरम् । 

टृष्टबाधो भवेत्तस्य शशिचन्द्रनिषेधवत् ॥'' इति । 

१, व्यञ्जिव॒म्५ मातृका. 
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वणीथी वणेधीरेषा तजञ्ज्ञानानन्तरोद्धबात् ॥ इति । 

करणबुद्धिन्यवहितत्वात् अनन्तयोद्धवत्वमसिद्धम् । पारम्पर्येण चेत्िद्धसाध्यता । 

धूमस्यापि न वह्विधिये प्रति कारणत्वम्, धूमधियः कारणत्वात् । 

धूमादीनां पारम्पर्थवद्रणं।दीनामपि परम्प्थेणोपकारकत्रमिष्यत इत्युक्तम् । 

तस्मादयमपि शोक एवं पठितव्यः -- 

वर्णेत्या नाथधीरेषाऽतद नन्तयेद्धवात् [तज्ज्ञानानन्तसेद्धवा] । 

येदरी सा तदथौ न धूमदेखि विधी; ॥ 

नच दीपवत्सन्निपदय गकारकरौ सास्लादिमदथेव्यञ्चकौो ; अथ- 

व्यक्तिकारानवस्थानादनयोषैष्टो व्यभिचारो विसजेनीयविषयेऽपि समुनीयते | 

निरस्थाना हि वणौ नार्थव्यक्तसमानकालावस्यायिनः ; प्रदीपस्तु व्यज्गथ- 

काटेन तुल्यकाछवस्थावस्थानात् करणत्वे प्रतिकूमते । तस्मादयमप्येवं 

छोकः पठितन्यः- ^ 

दीपवद्वा गकारादिगैवादीनामवाचकः । 

रुवं प्रतीयमानलवात्ततयूवे प्रतिपादनात् ॥ 

प्रमाणञ्चात्र भवति -- अर्थस्य न वाचकाः ; नाप्य प्रति प्रमाणें वणाः) 

साक्ष्सङ्केतपिक्षत्वात् , अङ्कप्रतिमादिवत् ; यथा रीङ्खचक्रायङ्का विष्ुप्रतिमाश्च 

सङ्केतपेक्षा आगममेव बोतयन्ति न विष्णुरीङ्खाचर्थ प्रति प्रमाणलमुपयान्ति । 

यत्तु नपिक्षते सङ्केतं तस्माणम्, यथा वाक्यं दीपादिजाव्यन्तरश्च ; 

न तथा वर्णी इति प्रतिप्रतिमादिवदेषां प्रामाण्यमापतितं तथा वणोः अथ- 

्रतिपादकमातमव्यन्लनममिव्यञ्जयन्ति, साक्षाङकेतयक्षलादङकिष्णुप्रतिमादि- 

बत् स्फोटस्तत्सङ्केतं न॒ साक्षादपेक्षत॒इत्यवादिध्म । तस्मदेवमनेकयुक्ति- 

पलियप््युदानीतबलाधानं कः स्फोटमपाकतुं रक्तोति १ तदेवं गते भाष्यमिदानी- 

` १, शक्राद्यङ्का. मातृका. २. , शताद्यथप्रति मातृका, 

--38 
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मुच्यते--तस्य पदस्य सङ्केतबुद्धितः प्रविभागः सब्दाधङ्ञानव्यतिमिन्रूपा 

हि सकेतबरुद्धिः तस्याः सकाशात् पदस्य प्रविभागः करणीयः । संकेतरूपं 

दरीयति--एतावतां वणीनामेवजातीयकोऽनुसंहार एतस्याथस्य वाचक इति । 

यथायमङ्कः दातसहस्तं (शङ्खचक्रादिः) वविष्णुरेषा प्रतिमाः इति च 

सङ्केतस्त॒ पदपदार्थयोरितरेतरध्यासस्ृदयातमा न प्रमाणभूतः यथा 

विष्णुरेषा प्रतिमा, एष एव॒ चतुयुज इति । तथा प्रयय उमयस्मिन्नु- 

भयं नु प्रय इन्योन्याध्यस्तरू्पा विष्णुप्रतिमाप्र्ययास्तथां योऽयं 

राब्दः सोऽयमथो योऽथः स शब्दः यश्च प्रलयः सोऽथ; सन्दश्वेति । 

एवमितरेतराध्यप्तरूपः सङ्केतो मवति, एवमेते खब्दाथप्रयया इतरेतराध्यासात् 

सकीणाः, त्था गोरिति शब्दो गैरििर्थो गोरिति ज्ञानमिति । य एषां 

राब्दाथव्रल्ययानां प्रविभागज्ञः स सर्वज्ञः । कस्मात् £ अराक्यतास्रविभाग- 

ज्ञानस्य । न द्यसर्व्ञः राक्रोति प्प्रविभगेन तानवगन्तुम् । सर्वपदेषु चास्ति 

वाक्यराक्तिः वृक्ष इृ्युक्ते अस्तीति गम्यते न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति । 

पिमथभेतदु=4त १ इदं सवभूतसृतज्ञानेपायः प्रतिपिपादयिषित ; सत्रमूतरुतञ्च 

वक्याथविषयमेव न पदाधिषयम् ; पदानां केवलानां वर्णानामिवानर्थ- 

कलात् , सन्यवहाराभावान्च | यथेव वणानां वणान्तरभिसमीक्षया पदावबोतन- 

प्रयाजनवत्वम् , एवे पदानामपि पदान्तरपेक्षया वाक्योपस्थापनोपायतम् , एवं 

सति वाक्यस्यैव प्रामाण्ये केवर्पदप्रयोगेऽथीग्रतीतेः । किञ्च केवरं 

पदमप्रमाणम् , तावता निणेयाभावदेकैकव्णेवत् । नापि पदं वाचकम् , 

सङ्केताथपक्षलवात् च्युताघङ्कवत् ,। नामाए्याते केवटे न॒ वाचके, केवट 

प्रयोगादुपतस्तगेवत् । यत्रापि केव ठं पदं ब्रयुदुक्षितम् › तत्राप्यवरृयमस्तितिष्ठति- 

देवदत्तादिपदं बुद्धौ विपखितैत ,इति न केबलप्रयोगादतिद्ध ¦ | प्रङम्बते, 

पर्यागच्छति, अस्यागच्छतील्यादिष उपक्तगेकमंप्रवचनीयानां न कंशिदथः । 

तथा अभिमनायते, घुमतायते, दुमेनायते इव्यादिषु चोपसतगांणां धोतकस्वं 
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सिद्धम् । तथा प्रतिष्ठते, अधीते इव्यादिष्वप्युपसर्गाणां बोतकल्मेव न 

वाचकत्वमिति । तथा न दह्यसाधना करियास्ति केवलर्करमप्रयोगे किमपि 

साधन द्रव्य गुणो वा अवगम्यते । 

किश्च, ्रकतिप्रययानामनवस्ितावधिल्यायमिचारादवाचकत्म् । 

तचथा दख्िातिः केषांचित् द्रव्यमात्र एव पठथते । [दद्धि] (दरि) 

शब्दस्तु निपातोपस्सगेस्थानीयः पुनरागच्छति । द्राति, निद्राति, दद्धितीति । 

तत्र का प्रकृतिरिति वक्तव्यम्, कि द्राक् विदं] (निद्रा) वा दद्िति | 

केषुचित्तु दरिदरेयेतावत्पव्थते । तथा द्रारब्दोऽपि परथगाश्नायते, एवमस्ति 

प्रकारमात्रे पठन्ति, तीति च प्रव्ययेऽकारमागमे कुर्वन्ति । केचित्तु 

सहाकरेण पठित्वा असिति च, प्रयये टोपमकारस्य कुवन्ति । तत्र का 

प्रकृतिरिति वक्तव्यम् । नानिज्ञोते प्रकृलरधौ प्रल्ययावधौ वा प्रकृतिप्रल्या्थी 

राक्यो विवेक्तुम् । कचिदुपसर्गोऽपि (असंग्रामायत श्रः" इलयादिषु प्रकृये- 

कदेदातामापन्नः । तथा अततेर्नः अः, अस्यापल्यमिरियादौ इयानधुनेत्यादौ 

कः प्रकृत्यथमागमस्यां प्रकृतो ब्रूयात् १ अभ्रिचित्, सोमसुत्, भित् , छित् , 

अधोक् + कति, अम, पच, पठेव्यादिषुं प्र्मयाथमस्षति प्रयये को ब्रुयात् £ 

एवमादिषु छक्षितापचाराणां प्रकृतिप्र्ययानां कः शक्नुयादथवचं कल्पयितुम् 

अत्र भवतु नान्यत्रेति नार्धजरतीयं म्यम् । उदाटकपुष्पभक्ञिका पारंनपुष्प- 

प्रचायिकेयत्र कः पूर्वपदार्थोत्तरपदाथः ? प्रज्ञः संज्ञ श्वयादिषु प्र(क)लन्वयोऽपि 

नास्तीति कस्य कोऽयं इति । ऋषमो बषभो, वृषः, उदकसुदकुम्भः, क्षीरोदो 

यावो यावक ९ कूपः सूपोऽपूप इत्यादिषु कष्य कोऽथ इति वक्तन्यम् | 

दध्यरान मध्वत्रेव्यादिषु किमवाधि किंपदं वाचकृम् ट तस्मात्सषैत्र दृष्टापचाराणां 

वर्ण्रकृतिप्रत्ययपदानामनर्थकानामदृष्टापचारनिरवयववाकयोपायत्वमेव | तानि 

निःसपिबन्धनानि निरवयत्ान्मि्याभूतव्णपदष्वनिकृतृचित्रीमावाद्वाक्यादपो दूत्य 



१४ [ अनुबन्धश्चतुथः 9 

व्याकरणीयानि । तानि च वाक्यस्यानवयवभूतान्युपायत्वात् वाक्यावयव- 

वदवभासमानानि यावत्फलमसत्वात् राताचङ्कवदेव मिध्यामूतानि उन्चार्थ- 

माणबाक्यवत् चयोतना्थ करणसन्निपते विरेषेणोपादाय परिदीयमाणानि 

स्वकीयक्रमनिष्पननिवृत्तकाठादिमभेद विचित्रतया  वक्यात्मान रमवन्तमिव 

निष्पद्यमानमिव निवेतेमानमिव द्ाघीयांसमिव काल्वन्तमिव मेदबन्त- 

मिव॒विचित्राकारतामापादयन्ति । एवञ्च सति यदुच्यते रारविषाणा- 

दपोद्धत्य खरविषाणस्य किन्तदिति, एतदटीकं यथेव मृगतृण्णिकातोयमटीकमपि 

सत्यादृषरादपोद्धियते , यथा च स्थाणोः पुरुषः पुरुषाच्च स्थाणुः शुक्ति- 

कातश्च रजतमपोद्धियते ;› यथेव च मृगतोयादयो यथाभूतोषरदिवस्तु- 

प्रतिपत्तिहेतवः, तथा वर्णपदग्रकृतिप्रत्यया यथाभूतवाक्याथप्रतिपत्तिकारणे 

त््रतिपत्तो चापोद्धियन्ते । कचिदथप्राप्तमपोद्धियते । यथा मृगतोयादिकम् । 

चित्त प्रयोजनत्वेन विवक्षितं यथा शतादि संख्यातः शतादङ्कापोद्धारः क्रियते 

यथा च ्ि्यक्षराणि सङ्केतपेक्षत्वात् कृतसमयशूपाण्यकारादिषणादपोद्वियन्ते 

अथ च सवाण्येतानि यथाभूताथेप्रतिपादनोपायत्वं प्रतिपद्यन्ते न च तावता 

मिध्यात्वमेषां नास्ति । तथा पदादीन्यपि । यो हि प्रकृतिप्र्ययपदवर्णानां सङ्कत- 

दरिणान्योपायानां मिथ्याभूतरिप्यक्षरकल्पानां स्वयमपि स्सङ्कतेन वाक्यारथप्रति- 

पच्युपायमनेकधा निमाय व्यवहरमाणः सलत्वमेषां मन्यते, नूनमप्तवभ्रे चन्द्रमसं 

दिदृक्षमाणः चन्ददरोनोपायभूतमभमपि चन्द्रतेन प्रतिप्यत इति । यथा 

च वाक्यमेव सयं तथा च वाक्या्थस्येव सव्यत्वं न पदानि पदाथा 

वा केवलः सत्यत्रमुपयान्ति, सवेमेव सामान्यविरोषात्मकं वस्तु | न हि 

सामान्यन्यावृत्तो विरोषः विरोषव्यादृत्तं वा सामान्यमस्ति, गौख्प्युक्ते 

अस्तीति गम्यते । तेन केवरूपदप्रयगिऽप्यन्तर्णीतपदान्तरार्थो वाक्यार्थ एव प्रतीयते 

न केवर्पदाथः । एवं च सति- 

“पदाथ गमयनूृयेनं प्रत्येक संशये सति । 
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~ सामस्े निर्णयोतपादत् स्थाणुर्मूधस्थकाकवत् ॥|'' 

इत्यसिद्धमस्माकम् । न हि स्थाणुनौम वाक्यार्थः पृथकूत्वादार्थत्वेन प्रसिद्धः, 

यस्मादृक्षः सन् स्थाणुः सन् मूध सन् काकः सन् काकः 

सन्मूधनि स्थाणोसरियन्तर्णीतप्रतीयमानपदान्तरोपस्थानपेक्षायां स्थाणुमूस्थकाक- 

बुद्धि न स्यात् ; सत्स्वपि तेषु सदरुद्धिसमु्पत्तेः सत्यदाथौन्तरयुद्धिरवर्यं 

भाविनीति । तस्माद्राक्यार्थं एव प्रलेकमपि संशायतमक इति कुतः पदाथः 

प्रसयेकमसन्तो वाक्यार्थं गमयेयुः ? तस्मदेवमये शोकः पठितव्यः-- 

वाक्यं तु गमयत्येनं प्रयेकं सरये सति । 

सामस्त्े नि्णयोत्पादात् स्थाणुमूधस्थकाकवत् ॥ 

एवं च-- 

वाक्येनेवोष्यते तस्माद्राक्यार्थोऽन्येररूपणात् । 

अन्ये चास्तीति बोधाच्च बृक्षणेव च ब्क्षता ॥ 

यत्तु पलारादाब्देन बरृक्षता नोच्यत इति, सल्यमेवमेतत् ; न हि 

पठारावाक्येन वृक्षवाक्यार्थस्याभिधानम् , मिननविषयत्वात् ; अन्यो हि पठारा- 

वाक्याथः, पलारोऽस्ति तिष्ठति वा + अन्यो बृक्षवाक्या्ः । यदा च पदव्णानां 

निरवयवानां प्रथगस्तित्वमम्युपगम्यते, तदा निरवयववर्णपदोपादानं वाक्यं 

सावयवं कथमवकल्पेत न हि क्रियाकाशादिभिः सावयवं शक्यमारन्धुम् । 

अथ सावयवत्वमम्युपायिष्यते, तत्रापि दोष एव प्रसञ्येत । 
, # 

सद्भावे पदव्णानामभेदो यः पराणुवत् । 
॥। इ. + 

सर्वभावस्ततश्वेति सेयं बृद्धविभीषिका ॥ 

परमाणूनां सत्त्वादिधमेमान्नत्वाम्युपगमात् विवृ ' इष्ठ माषामहे 

सेयं इद्धविमीषिकेति । अथ केबर्पदप्रयोगे पदार्थन्दरस्यापि संम्रहात् किमनेक- 
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पदप्रयोगेणेति चेत् „ नियमार्थोऽनुवादः । कर्तृकरणकर्मणां चैत्र्नितण्डुखनां 

क्रियावचनासाधनता विद्यत इत्यर्थप्राप्तानामनियमात् नियमः--चैत्र एव कतौ 

अश्चिनैव करणेन तण्डुखनेव कर्मेति । अपि च नियमाथमन्तरेणानुवादः 

दृष्टश्च वाक्यार्थे केवट पदम् ; यथा भश्रत्रियं छन्दोऽधीते इति साधनवचनमेव 

केवलश्रोत्रियपदं छन्दोऽधीत इत्यस्मिन् करियासाधनसमुदयि वतेते, तथा 

जीवतीति क्रियापदमाक्िपठक्रियासाधनविरोषं छत्र छन्दोऽधीते प्राणान् 

धारयतीति वाक्ये श्रोत्रियो जीवतीति' च पदार्थाभिन्यक्तिः । सवथा स्वैपदेषु 

वाक्यराक्तेल्यङ्गीकृतपदन्तराान्येव सवाणि पदानीव्येतदुष्यते । तस्मात् 

कचिच्छियापदेनैव साधनमुपक्षिप्तम्, कचिच्च नामप्रदनैव क्रियाभिषह्िता। 

तस्मात्तेषां विभागो दुरवतराध इति ततो वाक्याप्रविमञ्य व्याकरणीयम् । करिया 

वाचकं वा जीवतीत्यादि कारक्वाचकं वा श्रोत्रियः क्षत्रिय इवयादि । अन्यथा 

यदि वाक्या्मविभज्य न व्याक्रियत ढदा ततो (भवत्यश्चो जायते" श्येवमादिषु 

नामाए्यातसारूप्यादपि अविज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याप्रियेत ? 

भवति निधेहीति स्वैनान्नः शत्रन्तस्य वा सप्तम्यां रूपं भवति । बीजादंकुर 

इस्याख्यातम्। अश्व श्वरतीति जातिवाचकम् , अश्वस्तवं ग्रामम् इति श्रयतेदुडन्तस्य 

मध्यमपुरुषेकवचनन्तस्य प्रयोगः, ° अजापयः पीयतामिति ' नामपदम् , 

अजापयस्वं राजानम् ` इति जपतेणिजन्तस्य लङ्मध्यमपुरुषैकवचनान्तस्य 

रूपम् । 

तेषां शब्दाथैप्रयययानां संकरं प्रद्य विभागः प्रतिपायते-- 

शेते प्रासाद इति क्रियाथः । शेत; प्रासाद इति कारकार्थः । क्रियाकारकत्वा- 

रस्तुनः शेतेः श्वेत इति च क्रियार्थेन च कारकार्थेन चृमिधानम् । 

यथा शब्दः क्रियाकारकातमा यः. श्वेतः स शेते यः श्रेतते सः श्वेत 

इयेवं क्रियाकारकाव्यतिरिक्त एकः शाब्दः तया्थस्तद्ान्यः क्रियाकार- 

कात्मा तथा तद्विषयः पत्ययः क्रियाकारकात्मा, तथाः रब्दग्रल्ययंत्मा 
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प्रलैयोऽपि राब्दाथौत्मा ¦ कस्मात् £ सोऽयमिव्यभिसंबन्धात्--याऽथः स 

राब्दः, य शब्दः सोऽथेः प्रव्ययश्च , यः प्रत्ययः सोऽधः शब्द श्वेव्येवमभेदा- 

कारप्रत्ययः स्मृत्यात्मा सकेत इत्येवमरसंकररूपतः प्रविभागः कायैः । 

कथम् £ यस्तु श्ेतोऽथैः शेतृगुणः प्रासादादिरथः स ॒शब्दप्रत्ययाटम्ब्नी- 

भूतः वाच्यत्वेन विषयत्वेन च । स च स्वाभिरवस्थामिः नवपुराण- 

त्वादिभिः विक्रियमाणः न राब्दसहगतो नापि बुद्धिसहगतः शब्दग्रत्यया- 

भवेऽपि भावात् । एव प्रत्ययो न शब्दसहगतो नाप्यथसहगत इतराभवेऽपि 

भावात् । तथा ङब्दोऽप्यथप्रत्ययव्यमिचारादित्येवमन्यथार्थोऽन्यथा रन्दोऽन्यथा 

प्रत्यय इति प्रविमागः । 

एवं च प्रविभागसंयमादिदं वर्णैः स्केतितैः वाक्यात्मकममिन्यञ्य- 

मानम् । अयम्थः-- प्रत्ययश्चायमिति प्रविभागेन संयमात् प्रविभक्तपदाथ- 

प्रत्ययानां स्वेन खूपेण साक्ात्करणा्योगिनः सवरभूतरुतज्ञाने सम्प्ते ॥ 

वदे नाहितपूर्णचन्द्रकं 

गुरुमीरानमभूति भूषणम् । 

प्रणमाम्यसुजङ्ग सङ्ग्रहं 

भगवत्पाद (म)पूतराङ्करम् ॥ 

इति श्रीगोविन्द भगवत्पादशिष्यस्य परमहंसपारनाजकीचायस्य 

शङ्करभगवतः कृतौ पातज्नक्यौगराज्ञमाष्यविवरणे 
चतुथः पादः समाप्तः 

१. श्प नद्य ते श्रीगोविन्द-› इत्यादि च ग्रन्नान्तस्थम्. 
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